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Presidente: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Membros (Ordem de antiguidade):
Juiz Federal Rudival Gama do Nascimento
Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho Neto
Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Souza Brasil (Suplente)
Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
Juiz Federal Cláudio Kitner
Juiz Federal Gilton Batista Brito
Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
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Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos – Presidente da TR/RN
01. 0513701-71.2016.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Luiza Bento da Silva
Adv/Proc: Defensoria Pública da União
Origem: Turma Recursal SJPB – Relatoria: Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
QUESTÕES
PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “Outrossim, veja-se que o que se está em
discussão é prosseguimento da ação e a realização ou não da instrução probatória, uma
vez que incontroversa a ausência de qualidade de segurado facultativo de baixa renda”.
VOTO
Vê-se pela peça do agravo, sem maior dificuldade, que o próprio recorrente afirma que
seu recurso discute “a realização ou não de instrução probatória.
Ocorre que é premissa legal do recurso interposto a existência de “divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei” (Art. 14, Lei 10259/2001).
Não há, portanto, fundamento legal para o pedido apresentado no agravo, razão pela qual
voto por desprovê-lo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da

TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vencidos Dr. Cláudio Kitner e Dr.
Gilton Batista, que conheciam o Incidente e dava provimento para sobrestar.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU
02. 0502858-67.2018.4.05.8300
Recorrente: Antonio Paz Junior
Adv/Proc: Antônio Almir do Vale Reis Júnior – OAB/PE 27.685
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: José Baptista de Almeida Filho Neto
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
QUESTÃO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “por meio de acórdão, a 1ª Turma Recursal
dos JEF’s de Pernambuco sem se manifestar quanto a Declaração de Atividades
Exercidas junto ao INSS, constante no anexo 16, negou provimento ao recurso
inominado, sob a justificativa de que para comprovação das atividades exercidas pelo
agravante seriam exclusivas dos ocupantes do cargo de Analista do Seguro Social -, a
revelar, assim, o desvio de função” Arrematando que “o acórdão recorrido entendeu que
para caracterizar desvio de função seria imprescindível a comprovação de que as
atividades exercidas pelo autor seriam exclusivas dos ocupantes do cargo, isso com base
apenas nos documentos juntados nos anexos 05 a 08, mas sem analisar o documento
acostado no anexo 16, o que modificaria totalmente o rumo do acórdão recorrido”
(destaques do momento)
Vê-se pela peça do agravo, sem maior dificuldade, que o próprio recorrente afirma que
seu recurso discute “a realização ou não de instrução probatória.

VOTO
Vê-se que confessadamente busca o agravante a revisão das provas analisadas pela
origem, o que não se amolda aos limites desta via recursal.
Correta, portanto, a decisão agravada ao assentar que “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 da Turma Nacional de Uniformização, “verbis”: “EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TÉCNICO
DO SEGURO SOCIAL. DESEMPENHO DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DE
ANALISTA DO SEGURO SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há ofensa ao artigo 535, II, do CPC, pois
a Corte regional empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a
controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que fora por
ela decidido. 2. In casu, a desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo Tribunal a
quo, a fim de verificar a ocorrência de desvio de função, demanda a incursão no acervo
fático-probatório dos autos. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no
AREsp 235.870/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp 640.430/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/06/2015. 3. Agravo interno não
provido.(AIRESP 201402025080, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA
TURMA, DJE DATA:28/06/2016)” 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”.
Voto, pois, pelo desprovimento do agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

03. 0504020-64.2018.4.05.8311
Recorrente: Edvaldo Antônio de Castro
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 30.341 e Outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: José Baptista de Almeida Filho Neto
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA DE FATO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE ACÓRDÃO
RECORRIDO E PARADIGMA INDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “Ocorre, Excelências, que – data venia – houve
equívoco por parte do Douto Desembargador Presidente, visto que os acórdãos
paradigmas tratam da mesma questão controvertida, qual seja: O QUE DEMONSTRA A
EFICÁCIA DO EPI? Basta a mera resposta “S” ao campo “EPI Eficaz? ” para provar que
houve a neutralização dos agentes nocivos, MESMO QUANDO 1) NEM SEQUER É
INFORMADO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO; 2) QUANDO OS
CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO REGISTRADOS NÃO SÃO VÁLIDOS JUNTO
AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO POR NEM SEQUER POSSUÍREM
REGISTRO OU POR ESTAREM FORA DA VALIDADE, 3) quando são

MANIFESTAMENTE INSUFICIENTES PARA NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE ou
4) quando NÃO SÃO APROVADOS CONTRA AQUELE AGENTE NOCIVO? !”.
VOTO
A leitura do acórdão recorrido revela que a decisão decorreu de análise de matéria de fato:
“No caso em comento, para comprovar a especialidade do período de 07/12/2010 a
10/10/2016, o autor acostou PPP (anexo 12) que informa a exposição ao agente nocivo
frio na temperatura de 1 Cº na câmara resfriada e -17 Cº na câmara congelada. Entretanto,
o documento indica o uso de EPI eficaz, quais sejam, capote térmico, calça térmica, luva
térmica, meia térmica, conjunto térmico e bota térmica (CA EPI, item 15.8 do PPP).
Quanto ao argumento de que os EPIs não estão regularizados junto ao MTE, cabe
observar o item 15.9 do documento, que informa, in verbis: “Foi observado o prazo de
validade, conforme Certificado de Aprovação-CA do MTE.” Por essas razões, o referido
período deve ser considerado comum, conforme bem entendeu o juízo a quo”.
Destaca-se que o próprio autor, a despeito de insistir na conclusão oposta, deixa claro que
em premissa insurge-se contra a análise das provas: “Resta claro que, ao assumir
posicionamento divergente, a Turma Recursal de Pernambuco, no acórdão recorrido,
deixou de explorar o restante do arsenal probatório (a ausência de CA registrado em
alguns PPPs e os CAs não aprovados contra agentes biológicos registrados em outro PPP)
a fim de analisar a real eficácia dos EPIs, visto que seu entendimento se sustentou única
e exclusivamente na resposta “S” ao campo “EPI eficaz?”
Ademais, consoante apontado pela decisão recorrida, sequer há similitude fática entre os
acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido: “Na específica hipótese dos autos, a decisão
colegiada recorrida não reconheceu a especialidade do período de 07/12/2010 a
10/10/2016 em virtude da análise do PPP que indica a utilização de EPI eficaz, bem como
consta, no item 15.9, a regularidade dos equipamentos de proteção junto ao MTE.
Entretanto, os paradigmas invocados pela parte ré não guardam similitude fática com o
caso dos autos. Isto porque, os acórdãos da 1ª TR/PE e da TR/SE tratam do agente nocivo
hidrocarboneto aromático, na atividade de frentista e lubrificador, respectivamente, e,
nestes casos, apesar de haver no PPP a indicação do EPI eficaz, ele não era capaz de
neutralizar completamente a nocividade do agente, uma vez que a absorção dos
hidrocarbonetos aromáticos também se dá pela inalação, caracterizando a insalubridade
da atividade. Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da
Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual: “É possível o não-conhecimento do
pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
Voto, pois, pelo desprovimento do agravo.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

04. 0500999-95.2018.4.05.8306
Recorrente: Josiano Joaquim de Santana
Advogada: Antônio Almir do Vale Reis Júnior – OAB/PE 27.685
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Madja de Sousa Moura Florencio
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
QUESTÃO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “O ponto que enseja a uniformização incide
sobre a discussão da exposição de agentes químicos no exercício de atividades de
supervisão e coordenação. Na hipótese dos autos, a descrição das atividades informa que
o autor é responsável pela coordenação de equipes de trabalho, compras de herbicidas,
realização de pedidos. Em razão disso, os nobres julgadores da Turma Recursal de
Pernambuco, entendeu que o autor não estava em contato direto com os defensivos
organoclorados”.
VOTO
O exame do acórdão impugnado revela que o fundamento para a improcedência foi a
conclusão da ausência de exposição permanente a agentes ensejados do reconhecimento
do caráter especial da atividade desempenhada: “Ocorre que neste caso, pela descrição
das atividades, não era possível presumir que a exposição a tais agente se desse de modo
habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. Neste ponto, concordo com a
sentença: As atribuições do autor também não autorizam a conclusão de que as suas
condições de trabalho eram especiais, vez que o demandante era responsável, por
exemplo, pela coordenação de equipes de trabalho, realização de pedidos, compras de
herbicidas, etc., o que por si só, afastam o contato direto e constante com os agentes
químicos apontados”.
Correta, portanto, a conclusão da decisão agravada ao assentar que Quanto ao período de
14/10/1999 a 13/06/2005, percebe-se que a Turma Recursal afastou a especialidade em
razão do que consta no PPP (anexo n.º 6), o qual se apurou atestar que autor não
desempenhava suas funções em contato direto e constante com agentes químicos nocivos
à saúde. 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”.
Voto, pois, pelo desprovimento do agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

05. 0504156-13.2017.4.05.8500
Recorrente: José Antônio de Oliveira
Advogada: Thiago D´Ávila Fernandes – OAB/SE 155-B e Outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJSE - Relatoria: Fábio Cordeiro de Lima
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO DOS
EMBARGOS.
VOTO
Os embargos de declaração cabem apenas caso exista omissão, obscuridade, contradição
(art.48 da Lei 9.099/95). Não cabem para rediscutir a matéria ou para o embargante ver
triunfar o seu ponto de vista derrotado no julgamento com base na apresentação ou na
análise de novos argumentos ou no acolhimento de argumentos que se contrapõem à tese
sufragada pelo ato judicial embargado.
A alteração promovida pelo Código de Processo Civil não trouxe qualquer inovação
significativa na questão de fundo referente aos Embargos de Declaração no âmbito dos
Juizados Especiais Federais. Consoante bem esclarecido em paradigma deste colegiado
"2. Nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 que expressamente remetem ao art. 1.022 do

CPC, cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Seu
Parágrafo único considera omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o. Remanesceu inalterado pelo CPC o sistema próprio de fundamentação da Lei
n. 9.099/95 no sentido de que a sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz,
com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório
(art. 38), bem como que o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com
a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva (art. 46,
primeira parte). Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão (art. 46, segunda parte). Não cabem para rediscutir a
matéria ou para o embargante ver triunfar o seu ponto de vista derrotado no julgamento
com base na apresentação ou na análise de novos argumentos ou no acolhimento de
argumentos que se contrapõem à tese sufragada pelo ato judicial embargado” (Processo
0512260-71.2015.4.05.8400, julgado em 08 de junho de 2016, Relator Francisco Glauber
Pessoa Alves).
Ademais, consoante entendimento firmado na Primeira Turma do STJ "no que tange ao
‘prequestionamento numérico', é posicionamento assente nesta Corte de que não é
necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a
menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as
questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento. Já
decidiu o STJ que: 'Não há que se falar em ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, se o
Tribunal de segundo grau apreciou e solucionou a questão federal posta na apelação,
embora não tenha feito menção expressa ao respectivo dispositivo legal, o que é
desnecessário para o cumprimento do requisito de admissibilidade do
prequestionamento(...)'" (EDREsp 859573, Primeira Turma, relator Luiz Fux, j.
03.06.2008, DJ 18.06.2008).
No caso examinado, a leitura dos argumentos demonstra, de forma muito clara, que o
recorrente pretende rediscutir a matéria que já foi objeto de julgamento, por discordar da
solução apontada, o que não é possível por esta via. Ressalta-se, ademais, que, não sendo
o Poder Judiciário órgão de consulta, não há necessidade de serem enfrentadas todas as
teses deduzidas, quando estas, por si, são antagônicas à idéia seguida pela decisão
proferida.
Encontrando-se o acórdão suficientemente fundamentado à luz do entendimento deste
colegiado e da legislação em vigor, não há omissão a ser sanada.
Destarte, o que percebe-se muito claramente na peça dos embargos é que o embargante
discorda da própria solução que foi determinada para a lide, o que evidencia não a
omissão do julgado, mas a sua irresignação de sucumbente.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, é de ser negado provimento aos
embargos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos embargos,
mantendo o acórdão na sua parte dispositiva e nos demais fundamentos, nos termos do
voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento aos embargos, mantendo o acórdão na sua parte dispositiva e nos
demais fundamentos, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

06. 0506605-59.2017.4.05.8300
Recorrente: Jorge Correia da Silva
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 30.341 e Outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Jorge André de Carvalho Mendonça
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA INDICADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “Ocorre, Excelências, que – data venia – houve
equívoco por parte do Douto Desembargador Presidente, visto que os acórdãos
paradigmas tratam da mesma questão controvertida, qual seja: O QUE DEMONSTRA A
EFICÁCIA DO EPI? Basta a mera resposta “S” ao campo “EPI Eficaz? ” para provar que
houve a neutralização dos agentes nocivos, MESMO QUANDO 1) NEM SEQUER É
INFORMADO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO; 2) QUANDO OS
CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO REGISTRADOS NÃO SÃO VÁLIDOS JUNTO
AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO POR NEM SEQUER POSSUÍREM
REGISTRO OU POR ESTAREM FORA DA VALIDADE, 3) quando são
MANIFESTAMENTE INSUFICIENTES PARA NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE ou
4) quando NÃO SÃO APROVADOS CONTRA AQUELE AGENTE NOCIVO? !
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que bastava a informação “S” no campo EPI
Eficaz? para levar ao afastamento do reconhecimento da atividade especial, os acórdãos
paradigmas entenderam que não, que antes de tudo era necessário analisar se 1) havia
Certificado de Aprovação válido e emitido pelo MTE; 2) se o EPI em questão era capaz
de neutralizar a nocividade do agente nocivo (sendo liberado para proteger contra ele e/ou
sendo suficientes para acabar com a nocividade por inteiro, protegendo contra todos os
possíveis efeitos prejudiciais no corpo humano)”.
VOTO
A leitura do acórdão recorrido revela que tais questões jamais foram objeto de discussão,
limitando-se esta a verificar a informação da eficácia e atribuir-lhe os efeitos jurídicos
devidos. Destaca-se que não foram opostos embargos de declaração de modo a autorizar
o reconhecimento de prequestionamento.
Correta, portanto, a conclusão da decisão agravada ao assentar que “Na específica
hipótese dos autos, a Turma Recursal não reconheceu a especialidade da atividade de
auxiliar de serviços gerais (pintor) por entender que restou comprovada (PPP) a
neutralização do agente nocivo. Entretanto, os paradigmas invocados pela parte autora
não guardam similitude fática com o caso dos autos, isso porque aqueles processos
versam sobre caso de frentista de posto de combustível e de lubrificador, para os quais,
conforme documentação constante naqueles autos, reputou-se especial o período em que
houve exposição ao agente nocivo sem a utilização de EPI eficaz. Diante dessas
considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da QO nº 22 da TNU, segundo

o 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”.
Voto, pois, pelo desprovimento do agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

07. 0522189-35.2018.4.05.8300
Recorrente: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): José Nildo de Lira
Advogado: Flaviano Sales Cunha Medeiros – OAB/PE 49.082-A
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Claudio Kitner
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DECISÃO QUE DETERMINA SOBRESTAMENTO EM VIRTUDE

DE ADMISSÃO DE PROCESSO REPRESENTATIVO PELA TNU. AUSÊNCIA
DE RECURSO. DECISÃO COINCIDENTE COM O ENTENDIMENTO DO
COLEGIADO DE UNIFORMIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
RELATÓRIO
A hipótese é de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência interposto pela
UFPE contra acórdão da 3ª TR/PE, admitido na origem.
O acórdão impugnado reformou a sentença para julgar procedente o pedido de
reconhecimento do direito ao pagamento de uma hora de intervalo para cada plantão de
12 (doze) horas, com cálculo da hora extraordinária com base no art. 73 da Lei nº
8.112/90, durante o período em que prestados os serviços em regime de revezamento,
respeitada a prescrição quinquenal.
A recorrente, UFPE, alega que a parte autora não faz jus ao direito de intervalo
intrajornada para refeição/repouso, uma vez que se sujeita ao regime de 12 horas de
trabalho por 36 horas de descanso, na medida em que neste regime de trabalho há
observância da jornada legal, de modo que as horas trabalhadas a mais em um dia são
compensadas no outro.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/PB (0516561-11.2017.4.05.8200),
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do
pedido de uniformização.
VOTO
Penso que não cabe prosseguir no julgamento da demanda.
É que os autos revelam que há decisão proferida na origem nos seguintes termos:
“Verifico, inicialmente, que a legitimidade das partes e o interesse recursal estão
presentes. A matéria tratada no presente recurso é objeto do PEDILEF nº 500308762.2017.4.05.7200 que tramita perante a Turma Nacional de Uniformização, afetado à
sistemática do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos” (…) “Diante
desse cenário, e considerando a disciplina estabelecida pelo art. 1036 do CPC, determino
o SOBRESTAMENTO do feito até que sobrevenha decisão definitiva sobre as matérias”.
Não tendo havido impugnação contra a referida decisão, penso que o encaminhamento
do feito para julgamento por este colegiado decorre de possível equívoco, sendo certo,
contudo, ainda que não seja esta a hipótese, que não resta autorizada a revisão de decisão
de sobrestamento por este colegiado se ela não restou impugnada.
Ademais, certo que o posicionamento deste órgão de uniformização regional é no sentido
de que admitido incidente nacional representativo de fato cabe aguardar o julgamento
deste na origem.

Voto, pois, pelo encaminhamento dos autos à origem, para cumprimento da decisão do
anexo 34.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, remeter os autos à origem, nos termos do
voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, remeter os
autos à origem, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

08. 0502562-39.2018.4.05.8302
Recorrente: José Manoel da Silva
Adv/Proc: Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PE 573-A e Outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Claudio Kitner
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
QUESTÃO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “Sendo assim, tanto o incidente de
uniformização regional (anexo nº 25) quanto o agravo de admissibilidade (anexo nº 31)
do recorrente tratam acerca do AGRAVAMENTO de sua patologia incapacitante após a
vinculação ao RGPS, haja vista ter sido essa a matéria utilizada pela Turma Recursal para
negativa do benefício. Dessa forma, restou demonstrado que apesar do recorrente
apresentar o conjunto patológico atestado quando da filiação, este não padecia da
incapacidade laborativa atestada, uma vez que essa decorre DE AGRAVAMENTO,
conforme quesito 12 do laudo pericial (anexo nº 13), tanto é que o recorrente trabalhou
no município de Passira/PE durante 06 (seis) anos, entre 1991 e 1997, o que significa que
o mal incapacitante não era, à época, tão grave como nos dias atuais, portanto, não
havendo que se falar em preexistência”.
VOTO
A leitura do acórdão recorrido revela que este afastou o dito agravamento: “O expert ainda
asseverou que, quando da instalação dos sintomas da patologia, aos oito anos, o autor já
encontrava-se sem condições de exercer atividades laborais, tendo o quadro se agravado
com o tempo. É bem verdade que houve uma manifestação da parte demandante, após a
perícia judicial, informando que ele trabalhou como segurado especial. Por outro lado,
infere-se do CNIS que houve vínculo empregatício com a Prefeitura de Passira no período
de 1991 a 1997. Ademais, percebeu aposentadoria por invalidez de 2005 a 2018. Mesmo
diante de tamanha contradição no quadro probatório estabelecido, tenho que a conclusão
pericial deve prevelecer, de modo que o autor jamais poderia ter percebido benefício
previdenciário decorrente do seu quadro de saúde, pois filiou-se já com a incapacidade
laboral instalada. Assim, parece-me que a sentença proferida não merece qualquer
reproche”.
Resta claro que não se defende uma tese, mas busca-se afastar a conclusão da turma de
origem acerca da inexistência do mencionado agravamento, o que não mais prospera.
Correta, portanto, a conclusão da decisão agravada ao assentar que “Logo, a pretensão do
recorrente de revisar o julgado não pode ser alcançada por meio desta modalidade
recursal, porquanto importaria na reapreciação e revaloração de conjunto probatório, uma
vez que o julgado não padece de qualquer vício a macular a sua validade, tampouco
interpreta a lei federal de forma a divergir de qualquer outro entendimento jurisprudencial
(Súmula 42, da TNU)”.

Voto, pois, pelo desprovimento do agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

09. 0515516-78.2017.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Denise de Bessa Sales
Advogado: Helanio Santos Cavalcante – OAB/CE 26.743
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE - Relatoria: Leopoldo Fontenele Teixeira
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. ATRIBUIÇÕES DISCIPLINADAS EM LEI.
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO ATUAL. RECURSO PROVIDO.
VOTO

Trata-se de pedido de uniformização regional dirigido contra julgado que ostenta o
seguinte fundamento: “Esta Turma Recursal entende que a edição do Decreto nº 8.653,
de 28/1/2016, por si só, provado o exerício de funções de analista de forma autônoma,
não afasta o desvio de função, pois o referido decreto nada mais fez do que explicitar
atribuições que, desde o início, já estavam previstas na lei, sendo a diferença entre os
cargos uma questão de autonomia e não de tipo de atribuições. Com efeito, cabe salientar
que não prospera o argumento de que a transformação gradual do ambiente de trabalho
nas repartições públicas autorizaria um “desvio formal” 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. Ora, 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 tábua rasa do
dispositivo legal em comento”.
O julgado paradigma de dissonância consagra o seguinte: “Conforme visto acima, a teor
do que diz o art. 6º, I, da Lei n. 10.667/03 (norma a ser aplicada até a edição do Decreto
regulamentador n. 8.653, ocorrida em 28/1/2016), eram próprias do Analista do Seguro
Social as atividades de instrução e análise de processos e cálculos previdenciários, de
manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários; e de
orientação previdenciária e atendimento aos usuários. Assim, demonstrado que a autora
executou tais atribuições, ainda que ocupando o cargo de Técnico do Seguro Social,
verifica-se a ocorrência de desvio de função. Reconhecido o desvio de função, a servidora
faz jus às diferenças salariais decorrentes, no período compreendido entre os cinco anos
anteriores ao ajuizamento da presente ação até o advento do Decreto n. 8.653, de
28/1/2016 (quando cessou o desvio de função), uma vez que disciplinadas
especificamente as atividades de Técnico e Analista do Seguro Social, bem como as
atribuições comuns as duas carreiras”.
Admitido o incidente, coube-me relatar.
Analisando a questão controvertida, têm-se que o art. 5º da Lei nº 10.667/2003 que criou,
no quadro de pessoal do INSS, 1.525 cargos de nível superior para Analista
Previdenciário e 2.275 cargos de nível intermediário para Técnico Previdenciário, o art.
6º assim definia as funções a eles correspondentes: "Art. 6º. ... 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; II
- Técnico Previdenciário: suporte e apoio técnico especializado às atividades de
competência do INSS. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dispor de forma
complementar sobre as atribuições decorrentes das atividades a que se referem os incisos
I e II."
Contudo, com o advento da Lei nº 10.855/2004, na redação dada pela Lei nº 11.501/2007,
o art. 5º, inciso II, alínea "c", ficou estabelecido que o cargo de técnico previdenciário,

passou a denominar-se Técnico do Seguro Social e, de acordo com a Tabela III, do Anexo
V do mesmo diploma legal, as atribuições desse cargo ficaram assim disciplinadas:
"Realizar atividades técnicas e administrativas, internas ou externas, necessárias ao
desempenho das competências constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos
sistemas corporativos e dos demais recursos disponíveis para a consecução dessas
atividades."
Certo que o Art. 5º-A da Lei nº 10.855/2004 igualmente alterou a nomenclatura do cargo
de Analista Previdenciário para Analista do Seguro Social, sendo que o art. 5º-B
determinou que as atribuições específicas dos cargos de que tratam os arts. 5º e 5º-A desta
Lei seriam estabelecidas em regulamento, o que apenas restou efetivado em momento
posterior.
Penso que a ausência de regulamentação jamais poderia autorizar que se tenha como
parâmetro as atribuições do Cargo de Analista Previdenciário aquelas disciplinadas no
art. 6º da Lei 10.667/2003, estabelecida quando as carreiras tinham outra feição, na
medida em que a inércia do administrador não pode constituir causa de repristinação do
direito anterior, devendo o intérprete procurar a construção de soluções que considerem
a ordem jurídica vigente, amparadas na lógica jurídica e na razoabilidade.
Toda questão deveria resumir-se, portanto, à comprovação por parte de quem alega o
desvio de que o trabalho desempenhado difere de "realizar atividades técnicas e
administrativas, internas ou externas, necessárias ao desempenho das competências
constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos sistemas corporativos e dos
demais recursos disponíveis para a consecução dessas atividades”, que são precisamente
as atribuições legais do cargo de técnico judiciário.
Destaca-se que nesta ordem de idéias, o simples fato de serem diferentes os requisitos
para o provimento dos cargos e a qualificação de quem os ocupa está a indicar que
identidade de trabalho não há de sorte que não se poderia cogitar equiparação de
vencimentos. Destaco que nada há de errado em solução legal que opta por pagar mais a
quem do ponto de vista objetivo é mais qualificado para o trabalho, o que, aliás, é cada
vez mais comum seja no âmbito público seja no âmbito privado.
Contudo, aparentemente este não foi o entendimento deste colegiado, que fixou a seguinte
tese: “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”.
Destaco que embora a tese ou mesmo a leitura do paradigma não revelem que a ausência
de regulamentação para a novel norma foi a causa que justificou a aplicação da norma
pretérita, esta me parece ter sido a motivação, à semelhança do que entendeu a ilustre
colega prolatora do voto apresentado no acórdão paradigma, “verbis”: “Conforme visto

acima, a teor do que diz o art. 6º, I, da Lei n. 10.667/03 (norma a ser aplicada até a edição
do Decreto regulamentador n. 8.653, ocorrida em 28/1/2016), eram próprias do Analista
do Seguro Social as atividades de instrução e análise de processos e cálculos
previdenciários, de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios
previdenciários; e de orientação previdenciária e atendimento aos usuários. Assim,
demonstrado que a autora executou tais atribuições, ainda que ocupando o cargo de
Técnico do Seguro Social, verifica-se a ocorrência de desvio de função. Reconhecido o
desvio de função, a servidora faz jus às diferenças salariais decorrentes, no período
compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação até o
advento do Decreto n. 8.653, de 28/1/2016 (quando cessou o desvio de função), uma vez
que disciplinadas especificamente as atividades de Técnico e Analista do Seguro Social,
bem como as atribuições comuns as duas carreiras”.
Certo que com a regulamentação da norma posterior, ocorrida em 28/1/2016, não mais
cabe aplicar a solução divisada por este colegiado, cabendo limitar a aplicação da tese
firmada outrora neste colegiado a tal momento jurídico, definindo-se que com o advento
da regulamentação apenas é possível reconhecer o desvio de função se alegado e provado
que as atividades desempenhadas divergem de “realizar atividades técnicas e
administrativas, internas ou externas, necessárias ao desempenho das competências
constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos sistemas corporativos e dos
demais recursos disponíveis para a consecução dessas atividade”.
Com tais registros, dou provimento ao recurso para limitar o termo final da condenação
à vigência do Decreto 8.653/2016.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, à unanimidade, acompanhar o voto do
relator.
Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal Cível.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos, Dr. Jorge André e Dr. Gilton.

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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU
10. 0503444-68.2018.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): João Henrique Santos Araujo
Advogada: Rivadavia Nunes de Alencar Barros Neto – OAB/OE 25.410
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Flávio Roberto Ferreira de Lima
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O JULGADO
RECORRIDO E O PARADIGMA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de pedido de uniformização regional dirigido contra julgado que ostenta o
seguinte fundamento: “– Ademais, a teor do art. 79 do Decreto n. 3.048/99, o autor não
perdeu a sua qualidade de segurado, tendo reconhecida a necessidade de reabilitação
profissional. In verbis: Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado
como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. – Portanto, diante do
exposto, entendo ser o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença,
medida adequada. – Contudo, tendo em vista que o autor deu causa a cessação do
benefício, em razão de ter apresentado resistência em concluir o processo administrativo
de reabilitação a que foi submetido e sendo a cessação do benefício a medida legalmente
adequada, nos termos da LBPS, reputo que não há valores retroativos devidos a partir do
novo requerimento administrativo, no caso em 30/05/2018. – Por todas as razões acima
expostas, bem como em razão de ser esta fundamentação suficiente para a apreciação de
todos os pedidos formulados pelas partes, considero como não violados os demais
dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente prequestionados,
possibilitando, de logo, a interposição dos recursos excepcionais cabíveis (RE e PU). –

Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada para conceder o benefício a
partir de 30/05/2018, devendo o autor ser encaminhado ao programa de reabilitação
profissional”.
O julgado paradigma de dissonância consagra o seguinte: “Apesar de o recorrido alegar
não possuir condições físicas de realizar outra atividade, tanto a perícia administrativa
quanto a judicial foram categóricas ao concluir que a sua incapacidade é apenas parcial.
Outrossim, não há, nos autos, qualquer elemento que indique que ele seria portador de
outra enfermidade que o impeça de exercer atividade compatível com a sua limitação
funcional ou que tenha o impedido de frequentar o programa de reabilitação
disponibilizado pelo Instituto recorrente. Embora afirme que também estaria acometido
de doença psiquiátrica, qual seja, "fobias sociais" (CID 10 – F 40.1), não há prova ou
sequer indício de prova que sustente o alegado, nem mesmo um simples atestado médico
particular. Ressalte-se que, para designação de perícia psiquiátrica pelo Juízo, faz-se
mister que a parte apresente elementos mínimos a demonstrar a verossimilhança das suas
alegações, o que, entretanto, no caso concreto, não foi feito. Rememoro que, ao teor do
art. 333, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Forçoso, portanto, reconhecer a ausência do direito vindicado, posto que a recusa a se
submeter à programa de reabilitação profissional enseja a cessação do benefício”.
Admitido o incidente na origem, coube-me relatar.
A despeito da admissão, penso, com a devida vênia, que não há similitude entre as
situações jurídicas tratadas pelos julgados recorrido e paradigma.
É que embora a questão factual de fundo seja a mesma - recusa em participar da
reabilitação - o julgado recorrido examina pedido ulterior de benefício previdenciário,
enquanto o paradigma apontado conclui pela impossibilidade de restabelecimento,
consoante trecho ora transcrito: “Diante do exposto, dou provimento ao recurso do INSS
para afastar o restabelecimento do benefício”.
Cabe observar, aliás, que em relação a tal ponto é idêntica a orientação do julgado
recorrido: “Contudo, tendo em vista que o autor deu causa a cessação do benefício, em
razão de ter apresentado resistência em concluir o processo administrativo de reabilitação
a que foi submetido e sendo a cessação do benefício a medida legalmente adequada, nos
termos da LBPS, reputo que não há valores retroativos devidos a partir do novo
requerimento administrativo, no caso em 30/05/2018”.
Destarte, ambos os julgados entendem pela impossibilidade de restabelecimento, sendo
certo que o paradigma não apresenta qualquer análise sobre os efeitos de tal recusa em
relação a pedido ulterior.
Com tais registros, não conheço o incidente de uniformização.
É como voto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, à unanimidade, não conhecer o incidente
de uniformização.
Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal Cível.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do Incidente de Uniformização, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

11. 0513973-97.2018.4.05.8102
Recorrente: Ana Maria Rodrigues do Monte
Adv/Proc: Amanda Cândido Bezerra – OAB/CE038062 e outros
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc : Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE - Relatoria: Gisele Chaves Sampaio Alcântara
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
QUESTÃO
DE
FATO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão da presidência que negou seguimento a recurso de
uniformização regional.
Afirma o agravante em seus fundamentos: “Estas dissensões apresentadas no acórdão não
merecem prosperar, porquanto não condiz com a total realidade das provas materiais
colacionadas nos autos, bem como com o depoimento coerente e coeso da parte autora
juntamente com sua testemunha. Foram juntadas robustas provas materiais (anexo nº 01
- 03), aliada a coesa e idônea prova testemunhal, a Turma de Origem entendeu que não
restou demonstrado todo o período de carência necessário para a concessão da
aposentadoria por idade - segurado especial, negando provimento ao Recurso Inominado.
Dessa forma, não restou outra opção a parte autora senão impetrar o presente agravo
regimental, com a finalidade de uniformizar as decisões proferidas pelas Turmas
Recursais em todo o país, que estejam em confronto com o posicionamento alicerçado do
STJ e desta própria TNU, devendo prevalecer, obviamente, o posicionamento desse
Tribunal. Por derradeiro, salienta-se que a prova testemunhal ouvida pelo Juízo
igualmente confirmou o exercício da atividade rural, demonstrando favorável ao
demandante” (destaques do momento).
VOTO
Vê-se pelo relatado que confessadamente busca o agravante a revisão das provas
analisadas pela origem, o que não se amolda aos limites desta via recursal.
Correta, portanto, a decisão agravada ao assentar que “No caso dos autos, observa-se que
Turma Recursal, ao negar provimento ao recurso da ora agravante, decidiu com base nas
provas coligidas aos autos, especificamente a inspeção judicial, que não corroboram com
a documentação considerada frágil. Ressalta-se que a análise do conjunto probatório se
mostrou determinante na negativa do pedido, enquanto se constatou contradição entre os
argumentos da parte autora frente às provas produzidas em audiência de instrução e na
inspeção judicial. Observa-se 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. Com efeito, a pretensão recursal implica volver reexame
de matéria fático-probatória, incompatível com o incidente de uniformização (Súmula nº
42 da TNU), utilizando-se a parte autora do referido recurso para pleitear a modificação
do julgado proferido pela Turma Recursal, através do reexame do arcabouço probatório
já devidamente apreciado”.
Voto, pois, pelo desprovimento do agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM, os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do voto do relator.

Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

12. 0502518-17.2018.4.05.8109
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido (a): Amélia Rodrigues da Silva
Advogada: Cristina de Oliveira Souza – OAB/CE031677
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE - Relatoria: Marcus Vinícius Parente Rebouças
Relator: Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO
MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
VOTO
Trata-se de pedido de uniformização regional dirigido contra julgado que ostenta o
seguinte fundamento: “Por fim, considerando que a CENTRAPE, conforme
suprafundamentação, não deve figurar neste processo, devido à ausência de litisconsórcio
passivo necessário na espécie, entendo que a análise do caráter subsidiário da condenação
da autarquia em face daquela entidade associativa tem seu sentido completamente
esvaziado. Deste modo, não comporta qualquer acolhimento neste sentido”.

O julgado paradigma de dissonância consagra o seguinte: “Como é cediço, a Turma
Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema 183 - PEDILEF n°
050079667.2017.4.05.8307/PE, firmou entendimento no sentido de que "O INSS pode
ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se
demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de
fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta,
por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos
benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em
relação à responsabilidade civil da instituição financeira". Embora a hipótese dos autos
não cuide exatamente de empréstimo consignado por instituições financeiras, pode-se
inferir que o mesmo raciocínio se aplica à hipótese de desconto de contribuição sindical
alegadamente não autorizada. Não por outra razão a douta Magistrada, em sua
fundamentação, valeu-se do regramento disposto no art. 6º da Lei n.º 10.820/03, e na
Instrução Normativa n° 28/2008. Ora, se assim o é, para que se possa cogitar eventual
responsabilidade (subsidiária) do INSS, imperioso se faz que se apure eventual
ilegalidade/irregularidade praticada pelo ente favorecido pelo desconto, facultando-selhe, inclusive, comprovar possível existência de autorização.)”.
Admitido o incidente, coube-me relatar.
Inicialmente, de fato penso evidenciada a contradição quanto à questão de fundo.
Enquanto o julgado recorrido afasta o caráter subsidiário da responsabilidade da autarquia
o julgado paradigma afirma o oposto.
Cabe destacar inicialmente que a questão controvertida não diz respeito propriamente a
legitimidade, o que sequer ensejaria discussão na presente via, mas aos contornos da
responsabilidade civil, se solidária ou subsidiária.
Feito tal destaque, necessário firmar que consoante disposição constitucional, as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(Constituição Federal, art. 37, § 6º).
No caso sob exame, no instante em que a autarquia previdenciária autoriza descontos nos
benefícios que são por ela pagos assume a obrigação de examinar minimamente a
idoneidade das peças apresentadas para possibilitar a realização de tais descontos,
cabendo-lhe criar um procedimento eficaz para checar a sua autenticidade, o que,
ademais, não comporta maior dificuldade. A responsabilidade da autarquia previdenciária
decorre, assim, do exercício da atividade administrativa de retenção e repasse dos valores
autorizados, que não pode prescindir de uma checagem mínima. Assim, a omissão em
promover análise criteriosa da documentação apresentada constitui ato ilícito, pelo qual
responde a autarquia.

Penso, contudo, que cabe observar o quanto definido pela TNU no julgamento do tema
183 do índice de processos representativos de controvérsia: “ II – O INSS pode ser
civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada
negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os
“empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições
financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios
previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à
responsabilidade civil da instituição financeira”.
É que embora a hipótese não trate propriamente de empréstimo consignado, a construção
do nexo causal segue idêntico padrão, constatando-se omissão do INSS no dever de
fiscalização posterior a atuação ilícita de instituição distinta, de maneira que cumpre
observar o entendimento assentado pela TNU no que respeita à responsabilidade
subsidiária.
Cumpre, portanto, assentar neste colegiado que há responsabilidade subsidiária do ente
público pelos danos oriundos de negligência no desempenho do dever de fiscalização, em
caso de descontos indevidamente efetuados em verbas salariais ou previdenciárias,
destinados a pagamento de contribuição associativa.
Assim, sendo solidária a responsabilidade, com todas as vênias, que não me parece correta
a linha de raciocínio do julgado recorrido, ao apontar que a ausência de legitimidade
obstaria a análise do caráter subsidiário da responsabilidade. Antes o oposto, é necessário
que se defina se há responsabilidade subsidiária ou solidária para que a partir disto se
resolva judicialmente a natureza do litisconsórcio, pois este não pode ser facultativo se a
responsabilidade não é solidária.
Com tais registros, dou provimento ao recurso da autarquia para reformar o acórdão e
anular a sentença proferida, de maneira a possibilitar o ingresso da CENTRAPE no
processo, tendo em vista que tal providência foi requerida, inclusive, pela parte autora.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência, à unanimidade, acompanhar o voto do
relator.
Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal Cível.
Almiro Lemos
Juiz Federal
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU

Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao recurso da autarquia para reformar o acórdão e anular a sentença
proferida, de maneira a possibilitar o ingresso da CENTRAPE no processo, tendo
em vista que tal providência foi requerida, inclusive, pela parte autora, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU
Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho Neto – Presidente da 1ª TR/PE
13. 0504051-81.2018.4.05.8312
Recorrente: Aluisio Cordeiro Cavalcanti Filho
Advogado: Thiago Cantarelli de Andrade Lima Albuquerque – OAB/PE 28.498
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Lianne Pereira da Motta Pires de Oliveira
Relator: Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho Neto

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE DE
ALTA TENSÃO. PARADIGMA NÃO GUARDA SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. QUESTÃO DE ORDEM nº 22, DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 42, DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, em face de decisão
da Presidência, desta Turma Regional de Uniformização, que inadmitiu Pedido de
Uniformização Regional (anexo 55).

O acórdão (anexo 36), da 2ª Turma Recursal de Pernambuco, deu
provimento, em parte, ao recurso do autor, reconhecendo como tempo de contribuição
especial o período com exposição a ruído, acima dos limites legais. O referido colegiado
inferiu, no entanto, em relação ao período de exposição a eletricidade, que a alta tensão
deveria ser comprovada, por PPP e/ou LTCAT.
Foi interposto Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência
(anexo 43), indicando como paradigma o acórdão proferido pela Turma Recursal de
Sergipe, nos autos do Processo nº 0502249-60.2018.4.05.8502 (anexo 44). O referido
pedido de uniformização foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU,
resultando daí a interposição do recurso, ora examinado.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 14, caput, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
Portanto, o Pedido de Uniformização Regional somente é cabível se o
recorrente demonstrar a divergência de interpretações de lei federal em acórdãos,
proferidos por turmas recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de direito material.
Acontece que, no presente caso, como muito bem posto, no acórdão dos
Embargos de Declaração (anexo 53), o autor estava sujeito a alta e baixa tensões elétricas,
sem indicação da voltagem, como se infere a seguir:
“Conforme formulário constante do anexo 08, no período controverso o
autor esteve sujeito a alta e baixa tensão, no entanto, não consta do
documento a voltagem da exposição, o que impede o reconhecimento da
atividade como especial.”
No aresto paradigma, entretanto, a documentação, de forma expressa,
indica que havia exposição à eletricidade de alta tensão, sem variação de voltagem, como
se observa do seguinte trecho:
“Isso porque nos PPPs constantes dos anexos 8-9; 12-13; e 14-15 há
menção acerca da exposição à eletricidadede alta tensão, sendo de forma
expressa, seja em razão de a descrição das atividades, que sempre se
refere ao exercício de atividades em transformadores, estações e
subestações elétricas de redes externas de transmissão, fazer presumir tal
exposição.”
Resta claro, portanto, a falta de similitude fática jurídica com da
irresignação do autor frente aos dois casos apontados como paradigmas. Além disso, caso
ultrapassado o óbice da Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional de Uniformização,
para concessão de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de tempo de
contribuição especial, seria necessário reexaminar as provas produzidas, o que é vedado

pela Súmula nº 42, da Turma Nacional de Uniformização (Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato). Consequentemente,
mantenho a decisão que negou seguimento ao recurso interposto.
Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
É meu voto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

14. 0505493-55.2017.4.05.8300
Recorrente: Josefa Deodata da Silva
Advogado: Raimundo Bione da Silva Junior – OAB/PE 39.083
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Claudio Kitner
Relator: Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho Neto

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA.
NECESSIDADE DE COABITAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42, DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, representando a
litisconsorte passiva necessária, em face de decisão da Presidência, desta Turma Regional
de Uniformização, que inadmitiu Pedido de Uniformização Regional (anexo 79).
O acórdão (anexo 61), da 3ª Turma Recursal de Pernambuco, negou provimento ao
recurso da litisconsorte passiva necessária, que objetivou a reforma da sentença para que
o benefício de pensão por morte fosse rateado entre a recorrente e a autora. O referido
colegiado inferiu, no entanto, que foi demonstrada a má-fé da recorrente na concessão do
benefício previdenciário em questão.
Foi interposto Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência (anexo 68),
indicando como paradigma o acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do
Norte, nos autos do Processo nº 0507424-18.2016.4.05.8401 (anexo 67). O referido
pedido de uniformização foi inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU,
resultando daí a interposição do recurso, ora examinado.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 14, caput, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei.
Portanto, o Pedido de Uniformização Regional somente é cabível se o recorrente
demonstrar a divergência de interpretações de lei federal em acórdãos, proferidos por
turmas recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de direito material.
Acontece que, no presente caso, a recorrente se insurge contra o reconhecimento do
direito à percepção da pensão por morte, exclusivamente, pela parte autora já que foi
reconhecida a má-fé dela, na concessão do benefício. Ora, para saber se houve ou não
má-fé é preciso reexaminar as provas, situação vedada na via recursal eleita.

Outrossim, não se reputa extra petita a sentença que, após valorar as provas produzidas,
coloca como beneficiária exclusiva da pensão por morte requestada a autora, uma vez que
a recorrente estava percebendo de má-fé o benefício previdenciário.
É de rigor, então, aplicar o enunciado da Súmula nº 42, da Turma Nacional de
Uniformização (Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato). Consequentemente, mantenho a decisão que negou seguimento ao
recurso interposto.
Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
É meu voto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto-ementa do
relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

15. 0502788-41.2018.4.05.8303
Recorrente: Maria de Lourdes Queiroz Lima

Adv/Proc: Haroldo Magalhães de Carvalho – OAB/PE 25.252
Recorrido (a): União Federal
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Jorge André de Carvalho Mendonça
Relator: Juiz Federal José Baptista de Almeida Filho Neto
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR PROVAS,
NESSA INSTÂNCIA. SITUAÇÃO DE FATO JULGADA PELA TURMA
RECURSAL, TIDA COMO VERDADEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela parte autora,
apontando suposta contradição e erro material no acórdão. Alega, em síntese, que o
acórdão teria considerado a existência de fraude, quando a Fazenda Nacional, na
contestação, teria apenas sugerido haver “indícios de fraude”. Pugnou que os vícios
apontados fossem sanados para, conferindo efeitos infringentes ao recurso, ser
reconhecida a responsabilidade da União Federal quanto ao dever de indenização por
danos morais, em decorrência da indevida inscrição de seu nome na Dívida Ativa.
Relatei o essencial. Decido.
No microssistema dos Juizados Especiais Federais Cíveis, o recurso
manejado, por força do art. 48, da Lei nº 9.099/95, será cabível nos seguintes termos do
Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A jurisprudência, por sua vez, alargando as hipóteses legais, tem permitido
também a oposição de embargos de declaração quando houver equívoco manifesto, no
pronunciamento judicial.
Antes, porém, de decidir sobre os supostos vícios apontados pela
embargante, é de rigor esclarecer que esta egrégia Turma Regional de Uniformização é
não uma instância revisora de fatos, cabe a ela, por força de lei, apenas uniformizar a
aplicação de lei federal sobre questões de direito material
Pois bem, o acórdão da 2ª Turma Recursal de Pernambuco foi assim
ementado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DA
FRAUDE. CANCELAMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO.”
Destarte, concordando ou não, é vedado à embargante vir questionar o
reconhecimento de fraude opondo embargos de declaração contra o acórdão que julgou o
Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência. Até mesmo porque, nessa
instância, como já anteriormente demonstrado, é vedado reexaminar provas. Logo, o
reconhecimento da existência de fraude é inquestionável.
Não há, portanto, contradição e/ou erro material na fundamentação do
acordão embargado, em virtude de ter considerado a existência de fraude.
Por fim, advirto desde já que a reiteração de novos embargos poderá
ensejar a cominação de multa para 1% sob o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §
2º, do CPC.
Diante disso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
É meu voto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em
epígrafe, na 30ª Sessão da TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por
unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE

(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

16. 0503213-14.2017.4.05.8300
Recorrente: Renato Augusto Cavalcanti Santos
Advogado: Rodrigo Asfora – OAB/PE 23.698 e Outros
Recorrido: Caixa Econômica Federal - CEF
Adv/Proc: Antonio Henrique Freire Guerra – OAB/PE 12.922 e Outros
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Madja de Sousa Moura Florencio
Relator: Juiz Federal José Batista de Almeida Filho Neto
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA BEM ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO MANIFESTO
DE REEXAMINAR A QUESTÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E
IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela parte autora,
apontando suposta omissão no acórdão. Alega que houve omissão no acórdão quanto ao
expresso lançamento de valores na coluna “vencido/prejuízo”, do SCR/SISBACEN, bem
como quando não considerou o referido cadastro como de natureza restritiva. Pugnou que
os vícios apontados fossem sanados para fins de prequestionamento.
Relatei o essencial. Decido.
No microssistema dos Juizados Especiais Federais Cíveis, o recurso
manejado, por força do art. 48, da Lei nº 9.099/95, será cabível nos seguintes termos do
Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A jurisprudência, por sua vez, alargando as hipóteses legais, tem permitido
também a oposição de embargos de declaração quando houver equívoco manifesto, no
pronunciamento judicial.
No presente caso, como já dito no acórdão embargado, o SCR/SISBACEN
não é cadastro restritivo, assemelhando-se, nesse aspecto, ao Credit Scoring. Em nenhum
momento, foi dito que os referidos sistemas eram iguais. A semelhança de ambos os
sistemas citados também reside nas finalidades deles, mais especificamente por eles
serem métodos de avaliação do risco de concessão de crédito.
E mais, a razão de decidir do acórdão embargado considerou que “em caso
de lançamento indevido de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central (SCR), cabe ao lesado comprovar o efetivo prejuízo.”
Logo, totalmente desnecessário enfrentar o novo argumento veiculado nos
embargos de declaração, qual seja o suposto erro no lançamento dos valores constantes
como débito, na coluna “vencido/prejuízo”. Até mesmo, porque essa coluna
“vencido/prejuízo” não existe no SCR/SISBACEN. Neste existem 12 colunas, sendo uma
denominada vencido e outra prejuízo, mas são duas colunas diferentes! E o mero erro de
escrituração, sem repercussão alguma na vida do consumidor, não enseja indenização por
dano moral.
Outrossim, é oportuno esclarecer que a presente via recursal não comporta
mais reexame de provas. Sendo assim, não há como aferir se houve ou não prejuízo pela
escrituração errada, no SCR/SISBACEN. Deveria ter o embargante se desincumbido de
seu ônus da prova, quando ainda era possível fazê-lo.
Quanto ao argumento do SCR/SISBACEN possuir “dupla natureza”, o
acórdão foi bastante claro:
“O SCR não é um cadastro restritivo, porque há informações tanto
positivas quanto negativas. O SCR apresenta valores de dívidas a vencer
(sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), ou seja, na grande
maioria dos casos é uma fonte de informação positiva, pois comprova a
capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente. Portanto, estar no
SCR não é um fato negativo em si, não impede que o cliente pleiteie
crédito às instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir
positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito.”
Não há, portanto, em nenhum momento, afirmação sobre o
SCR/SISBACEN ser cadastro de restrição ao crédito, quando consta informação negativa,
pois o único efeito desta seria a cobrança de juros mais altos, em face do risco.
Em suma, resta evidente que o embargante pretende rediscutir o mérito
utilizando o subterfúgio de alegar existência de supostas omissões.
Diante disso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
É meu voto.
ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração, nos termos do voto-ementa do relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em
epígrafe, na 30ª Sessão da TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por
unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

17. 0503048-06.2018.4.05.8308
Recorrente: Cícero do Nascimento
Adv/Proc: Defensoria Pública da União – DPU
Recorrido (a): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Joaquim Lustosa Filho
Relator: Juiz Federal José Batista de Almeida Filho Neto

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
42,
DA
TURMA
NACIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora (anexo 39) em face de decisão da
Presidência desta Turma Regional de Uniformização (anexo 38) que inadmitiu Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência (anexo 30).
O acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo 29) deu provimento
ao recurso inominado do INSS, com base na perícia médica-judicial que constatou a
inexistência de incapacidade laborativa.
Interposto Incidente de Uniformização Regional Jurisprudência (anexo 30), foi
inadmitido na origem e pela Presidência desta TRU, resultando daí a interposição do
agravo objeto de exame.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 14, caput, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei.
Portanto, o Pedido de Uniformização Regional somente é cabível se o recorrente
demonstrar a divergência de interpretações de lei federal em acórdãos, proferidos por
turmas recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de direito material.
Acontece que, no presente caso, o recorrente se insurge contra a capacidade laborativa
dele, situação puramente de fato. Ora, para saber se há ou não incapacidade laboral é
preciso reexaminar as provas, situação vedada na via recursal eleita.
É de rigor, então, aplicar o enunciado da Súmula nº 42, da Turma Nacional de
Uniformização (Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato). Consequentemente, mantenho a decisão que negou seguimento ao
recurso interposto.
Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
É meu voto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto-ementa do
relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO

Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

18. 0506463-21.2018.4.05.8300
Recorrente: Reginaldo Simões de Araújo
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 30.341 e Outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE - Relatoria: Paulo Roberto Parca de Pinho
Relator: Juiz Federal José Batista de Almeida Filho Neto

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR AVULSO. SUJEIÇÃO A
RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. RECONHECIMENTO. PERÍODO
LABORADO COMO EMPREGADO. PPP E LTCAT EMITIDO POR
SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMAS NÃO GUARDAM
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. QUESTÃO DE ORDEM nº 22, DA TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42, DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, em face de decisão
da Presidência, desta Turma Regional de Uniformização, que inadmitiu Pedido de
Uniformização Regional (anexo 53).
O acórdão (anexo 33), da 1ª Turma Recursal de Pernambuco, deu
provimento, em parte, ao recurso do autor, concedendo aposentadoria por tempo de
contribuição integral. O referido colegiado inferiu, no entanto, no período posterior a
31/03/2004, que o autor deveria ter comprovado o tempo de contribuição especial, no que
toca ao agente nocivo ruído, por PPP e/ou LTCAT emitido(s) pelo empregador, já que
não seria mais trabalhador avulso.
Foi interposto Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência
(anexo 38), indicando como paradigma o acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio
Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0500027-22.2018.4.05.8405 (anexo 39) e pela
3ª Turma Recursal de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0519834-23.2016.4.05.8300
(anexo 40). O referido pedido de uniformização foi inadmitido na origem e pela
Presidência desta TRU, resultando daí a interposição do recurso, ora examinado.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 14, caput, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
Portanto, o Pedido de Uniformização Regional somente é cabível se o
recorrente demonstrar a divergência de interpretações de lei federal em acórdãos,
proferidos por turmas recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de direito material.
Acontece que, no presente caso, como muito bem posto na decisão do
anexo 53, o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência apresentou algumas
inconsistência como se infere a seguir:
“Na específica hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a
especialidade dos períodos de 13/08/1981 a 31/03/2004 em função do
exercício da atividade de portuário avulso comprovada em PPP e LTCAT
emitido por sindicato, deixando de reconhecer a especialidade do período
posterior em razão de assunção de emprego que afastou a qualidade de
trabalhador avulso e, consequentemente, a possibilidade de consideração
do PPP/LTCAT emitido por sindicato.
Entretanto, os paradigmas invocados pela agravante não guardam
similitude fática e jurídica com o caso dos autos.
Isso porque, o acórdão da TR/RN versa sobre caso em que se discute o
reconhecimento de contribuições previdenciárias referentes ao tempo de

serviço prestado sob vínculo empregatício (CLT) para prefeitura que,
posteriormente passou a ter regime próprio de previdência.
Já o acórdão da 3ª TR/PE cuida de caso em que a parte autora, embora
trabalhador portuário avulso, não passou a ser empregado, o que manteve
a possibilidade de considerar válida a documentação emitida por
sindicato, bem como a especialidade do período considerado ter sido
embasada nas informações PPP/LTCAT coligidos aqueles autos e não em
outros documentos, utilizando-se demais documentos apenas para
verificar quais os dias efetivamente trabalhados.
Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da
Questão de Ordem nº 22, da TNU, segundo a qual: “É possível o nãoconhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática
quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com
o acórdão paradigma”.
Por fim, para o deslinde da presente questão faz-se necessária à
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 fáticoprobatória, situação vedada em sede de incidente de uniformização,
conforme Súmula nº 42 da TNU.”

Resta claro, portanto, a falta de similitude fática jurídica com da
irresignação do autor frente aos dois casos apontados como paradigmas. Além disso, caso
ultrapassado o óbice da Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional de Uniformização,
para concessão de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de tempo de
contribuição especial, seria necessário reexaminar as provas produzidas, o que é vedado
pela Súmula nº 42, da Turma Nacional de Uniformização (Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato). Consequentemente,
mantenho a decisão que negou seguimento ao recurso interposto.
Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
É meu voto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do votoementa do relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO

Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

19. 0504212-33.2018.4.05.8105
Recorrente: IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Kamila Feitosa Barbosa
Advogado : Carlos Cesar Araujo Rodrigues – OAB/CE034434
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE - Relatoria: Gustavo Melo Barbosa
Relator: Juiz Federal José Batista de Almeida Filho Neto

EMENTA:
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL
DE
JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. CRITÉRIO
DE REEMBOLSO. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO SERVIDOR. PARADIGMA
NÃO GUARDA SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. QUESTÃO DE ORDEM nº 22,
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VOTO
Vistos etc.
Trata-se de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência (anexo 19), não
admitido na origem, interposto pela parte ré contra acórdão da 2ª Turma Recursal do
Ceará (anexo 16) que deu provimento, em parte, à sua pretensão para fixar o termo inicial

da condenação, na dada de citação. Alegou-se, quanto à parte que restou vencida,
divergência com os paradigmas consubstanciados nos acórdãos da 1ª Turma Recursal do
Ceará, no Processo nº 0504313-50.2016.4.05.8102 e no Processo nº 051190803.2016.4.05.8102 (anexos 20 e 21).
Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte recorrente afirmou que o
acórdão ora impugnado (anexo 16), confirmando a sentença, nessa parte, reconheceu
como válida declaração firmada por servidora do quadro da recorrente, sem qualquer
demonstração do valor gasto. Nos acórdãos paradigmas apontados, por sua vez, ou os
valores despendidos com transportes não foram aceitos ou a parte ré comprovou o
equívoco das quantias informadas.
Foram apresentadas contrarrazões.
O incidente em questão não foi admitido, na origem. Da negativa de seguimento ao
recurso, foi interposto agravo, ao qual, o Presidente desta Turma Regional de
Uniformização, deu provimento, admitindo então o presente recurso.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 14, caput, da Lei nº 10.259/01, dispõe:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei.
Portanto, o Pedido de Uniformização Regional somente é cabível se o recorrente
demonstrar a divergência de interpretações de lei federal em acórdãos, proferidos por
turmas recursais da 5ª Região diferentes, sobre questões de direito material.
Acontece que, no presente caso, ao analisar, com atenção, o acórdão recorrido, observo
que se adotou como verdadeira a declaração firmada pela servidora, como se infere do
seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração:
“Ora, é inconteste que a sentença permanece mantida em todos os seus demais termos,
inclusive quanto ao valor declarado pelo autor para fins de concessão do auxílio
transporte, nos termos previstos na legislação, conforme consignado pelo Juízo
monocrático e ratificado por esta Segunda Turma Recursal. Confira-se:
“ (...) De fato, dispõe o art. 6º da MP 2.165-36/2001 que a concessão do auxíliotransporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na
qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1º. O §1º
esclarece que se presumirão verdadeiras as informações constantes da declaração de
que trata esse artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa,
civil e penal.

E, nesse passo, verifico que a ora requerente desincumbiu-se, na petição inicial, de seu
ônus processual ao identificar que o valor mensal necessário ao custeio de seu
deslocamento residência-trabalho-residência corresponderia ao montante de R$ 380,00.
Interessante notar que o IFCE não logrou contestar satisfatoriamente o valor
mencionado pela parte autora, demonstrando, por exemplo, que seria excessivo o
montante apontado. Limitou-se, é certo, a alegar de forma genérica que a vantagem deve
ser calculada “não com base no valor arbitrariamente afirmado como sendo o que gasta
com deslocamento, como fez a autora”, mas sim com base “no valor do transporte
coletivo existente entre Quixadá e o campus do IFCE”. (...)”
Vale nota que nos termos da legislação regente as declarações apresentadas pelo autor
presumem-se verdadeira e, no caso, o IFCE não se desincumbiu do ônus de contestá-las.
Portanto, não paira quaisquer dúvidas acerca da vinculação do IFCE ao valor de
R$380,00 declarado pelo autor.”
Nos arestos paradigmas, entretanto, ou não houve aceitação do valor informado, pela
parte autora, ou a parte ré comprovou o equívoco da quantia fornecida, pelo que se
depreende dos seguintes trechos das respectivas fundamentações:
“Por outro turno, o valor da passagem de transporte coletivo precisa ser demonstrado.
No caso, a parte autora atribui o valor de R$ 5,00 (cinco reais) ao deslocamento por ela
realizado no primeiro trecho do trajeto entre a residência e o IFCE e mais R$ 5,00 (cinco
reais) pelo deslocamento no último trecho, mas não há qualquer elemento de prova nos
autos a evidenciar que, de fato, esse R$ 10,00 (dez reais) são despendidos ou cobrados
nesse montante.
Desse modo, tenho que merece reforma a sentença no que tange à determinação de
inclusão no valor do auxílio-transporte das quantias acima, que não restaram
devidamente comprovadas.”
“No que tange ao valor pago diariamente a título do auxílio requerido, por outro turno,
entendo que assiste razão ao IFCE. Explico.
É que, muito embora tenha a parte autora anexado declaração que informa a cobrança
do valor de R$ 20,00 (vinte reais) no trecho Centro do Crato-IFCE, cumpre notar que o
réu á(sic) havia, inclusive por ocasião da contestação, anexado declaração da empresa
JTF Transportes no sentido de realizar o mesmo percurso pelo valor de R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos) o trecho.
Desse modo, tenho que, de fato, se comprovou haver opção de transporte por valor mais
reduzido no trecho Centro do Crato- IFCE, não havendo razão para se compelir a
administração a arcar com o meio mais caro, notadamente quando este não é
efetivamente utilizado pelo autor, que conta com veículo particular para o deslocamento
diário ao trabalho.

Assim, somando o valor de R$ 2,00 (dois reais) cobrado pela empresa Transfreire no
trecho Granjeiro-Centro do Crato com o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos) cobrado pela empresa JTF Transportes no trecho Centro Crato-IFCE, temos
que cada trecho do percurso total dá R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos)
totalizando R$ 9,00 (nove reais) por dia de trabalho, o qual passa a ser o novo valor
diário devido pelo réu ao autor a título de auxílio-transportes.
Assim, merece reforma a sentença nesse tocante”
Resta claro, portanto, a falta de similitude fática jurídica com da irresignação do IFCE
frente aos dois casos apontados como paradigmas. Com efeito, no presente caso,
diferentemente dos casos indicados, aplicou-se a previsão do art. 6º, da Medida Provisória
nº 2.165-36/2001.
É de rigor, então, aplicar a Questão de Ordem nº 22, da Turma Nacional de Uniformização
(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).
Diante disso, NÃO CONHECO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
DE JURISPRUDÊNCIA.
É meu voto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais em NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos
termos do voto-ementa do relator.
Recife/PE, 09 de dezembro de 2019.
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do Incidente 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho

Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE

20. 0503459-40.2018.4.05.8311
Recorrente: Henrique Baptista Duffles Teixeira Lott Neto
Advogado: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior – OAB/PE 027685d
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Lianne Pereira Da Motta Pires De Oliveira
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79.
ROL DE ATIVIDADES EXEMPLIFICATIVO. POSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO A OUTRAS ENGENHARIAS. ENGENHEIRO MECÂNICO.
AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO
PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida pela
Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o
incidente regional de uniformização.
Em sede de incidente de uniformização, o agravante alega que o acórdão recorrido
divergiu do entendimento firmado pela Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Norte
nos autos do processo nº. 0511665-38.2016.4.05.8400, segundo o qual “dada a
significativa similitude fática com as especialidades de engenharia previstas naquelas
normas regulamentares, e por força do princípio da isonomia, deve ser admitido também
o reconhecimento como atividade especial aquela desempenhada por engenheiro
mecânico até 28/04/1995”.

Não obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido,
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização.
O acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Pernambuco expressamente ressaltou a
possibilidade da atividade de engenheiro mecânico ser enquadrada por analogia no
código 2.1.1 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79 até 28/4/1995. No entanto, por constar
da CTPS do autor o desempenho da função de engenheiro assistente/engenheiro de
manutenção e por não ter sido colacionado qualquer outro documento que descrevesse
as atividades exercidas, a decisão vergastada não reconheceu a natureza especial da
referida atividade.
O acórdão paradigma reconheceu como especial a atividade de engenheiro mecânico até
28.04.1995, por equiparação às atividades previstas nos Decretos nºs 53.831/64 e
83.080/79, por restar comprovado, pela documentação acostada nos autos, o exercício
desta atividade. Para que não haja dúvida, vejamos a fundamentação apresentada no
decisum paradigma, in verbis:
“No caso em apreço, comprovado, pela documentação acostada, o exercício de atividade
como engenheiro mecânico da Petrobrás durante o período compreendido entre
01/02/1984 a 28/04/1995, correta a sentença que julgou procedente a demanda”.
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 e jurídica 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 nº. 10.259/01.
Por sua vez, não se pode discutir mais se as atividades desempenhadas pela parte autora
foram efetivamente de engenheiro mecânico, porque isso implicaria em reexame de
provas, vedado nesta via recursal.
Em sendo assim, afigura-se escorreita a decisão agravada, que fica integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.

JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

21. 0525503-41.2017.4.05.8100
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrida: Natália De Castro Nogueira
Advogado: Helanio Santos Cavalcante – OAB/CE 026743
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Leopoldo Fontenele Teixeira
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

VOTO VENCEDOR DE DRA. PAULA EMÍLIA, RELATORA PARA ACÓRDÃO
Vistos,
etc.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO
DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DO CARGO DE ORIGEM. DESVIO DE
FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL. EDIÇÃO DE DECRETO
REGULAMENTADOR. TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS. LACUNA
EM JULGAMENTO ANTERIOR QUE ENSEJA NOVO PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE TEMA ESPECÍFICO AINDA NÃO
ENFRENTADO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO ENTRE TÉCNICO E
ANALISTA DO SEGURO SOCIAL QUE SOMENTE PODE VIR A SER

CONFIGURADO ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO REGULAMENTADOR Nº.
8653/2016. AGRAVO PROVIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL CONHECIDO E PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS à Turma Regional de Uniformização (TRU), com
fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 1ª
Turma Recursal do Ceará, que, mantendo a sentença de origem, julgou procedente o
pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função.
A 1ª Turma Recursal do Ceará manteve a sentença de primeira instância, que julgou
procedente o pedido, reconhecendo o desvio de função da parte autora que, apesar de
aprovada no concurso para Técnica do Seguro Social (nível médio), realizava funções
típicas de um Analista (nível superior).
A parte ré, ora recorrente, alega que com o advento do Decreto 8.653/2016 cessou o
desvio de função, pois foram definidas as atribuições dos cargos de Técnico e Analista
do Seguro Social, bem como estabeleceu várias funções comuns a ambos os cargos.
Apresenta como paradigma uma decisão da 2ª Turma Recursal do Ceará, que limita as
diferenças salariais até a data de vigência do Decreto citado (Processo n° 052000527.2018.4.05.8100T).
No primeiro juízo de admissibilidade, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi
inadmitido, conforme decisão do M.M. Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal do
Ceará (Anexo 82).
A autarquia apresentou agravo em face da decisão da Turma Recursal de origem (anexo
84).
Por sua vez, o incidente teve seguimento indeferido pelo Exmo. Sr. Presidente desta
TRU, como se vê da decisão que demora no anexo 88.
Do indeferimento monocrático, houve o presente Agravo Interno interposto pelo INSS.
Este o relato.
VOTO
Análise de admissibilidade do Pedido de uniformização.
Consoante dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o Pedido de Uniformização
Regional deve ser fundado em divergência sobre questões de direito material entre Turma
Recursais dos Juizados Especiais Federais da mesma Região:
“Artigo 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por
Turmas Recursais na interpretação da lei.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.”
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, como cotejo analítico dos
julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela própria Turma
Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia;
Da análise do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, percebe-se que, de
fato, existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma da 2ª Turma
Recursal da Seção Judiciária do Ceará, no tocante aos efeitos do Decreto n° 8.653/2016.
Observe-se.
Do acórdão recorrido:
“A vinda ao mundo jurídico do Decreto 8653/2016 não muda a conclusão a que acima
se chegou, haja vista que, mesmo que haja identidade aparente de atribuições, a função
de técnico, porque de suporte e apoio, deve sempre ser exercida de forma supervisionada
por uma analista, não podendo o servidor agir autonomamente na análise de benefícios,
sob pena de evidente desvio de função. Entender o contrário implicaria tornar
desnecessário um dos cargos (analista ou técnico), haja vista que as funções seriam as
mesmas, sendo mesmo irrelevante a formação superior.
Do acórdão paradigma:
Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus às diferenças salariais decorrentes,
no período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação
até o advento do Decreto n. 8.653, de 28/1/2016 (quando cessou o desvio de função),
uma vez que disciplinadas especificamente as atividades de Técnico e Analista do Seguro
Social, bem como as atribuições comuns às duas carreiras.”
Deste modo, verificando a existência de decisões conflitantes em Turmas Recursais da 5ª
Região, hei por bem dar provimento ao agravo interposto para analisar a matéria
controvertida.
Quanto à suposta impossibilidade de conhecimento do incidente em razão de se tratar de
matéria já pacificada, entendo igualmente que não merece prosperar, data venia dos
entendimentos em contrário.
É que a questão do decreto e os efeitos que dele decorrem, sequer foi tratada no
julgamento anterior, não se podendo falar em formação de precedente acerca de matéria
não discutida.

Com efeito, ao contrário do que se possa fazer crer, é preciso considerar que a adoção de
um sistema jurídico baseado na consideração dos precedentes judiciais tem, antes de tudo,
o escopo de enriquecer a discussão do tema em julgamento com os argumentos já
lançados ao propósito em processos anteriores (MOURÃO FILHO, 2014). Não se
podendo admitir que a adoção da teoria dos precedentes tenha por escopo primeiro
impedir a evolução do Direito, que naturalmente acompanha o desenvolvimento da
sociedade na qual se insere, jamais se há reconhecer a formação de um precedente acerca
de tema sequer debatido anteriormente.
Com essas razões, passo ao mérito do pedido de uniformização.
Do mérito.
O cerne da questão diz respeito ao reconhecimento de desvio de função em que a parte
autora, ocupante do cargo de Técnica do Seguro Social (Nível Médio), tenha
supostamente exercido funções próprias do ocupante do cargo de Analista do Seguro
Social, fazendo jus à percepção das diferenças salariais.
Sobre a vexata quaestio não se pode desconsiderar que as atividades de Técnico e Analista
do Seguro Social são muito semelhantes, sendo possível divisar sutil diferença no grau
de complexidade. Porém, para o cargo de Analista é exigida a escolaridade de grau
superior, enquanto para a função de Técnico o curso médio é suficiente, o que as
diferencia sobremodo, quanto à forma de ingresso.
À luz de tais considerações, alguns princípios constitucionais dos mais caros como o da
legalidade e o da exigência do concurso público são chamados a subsidiar a interpretação
que se há de fazer acerca do alegado desvio de função.
Entretanto, sem olvidar as razões supra-alinhadas e sobre elas mesmas decidindo, esta
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região – TRU5 acolheu 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 (Processo nº 05029171620134058305 – Origem: Pernambuco,
Relator: José Eduardo de Melo Vilar Filho, p. Creta 24.5.2016).
Ocorre que, o precedente firmado neste Órgão de Uniformização não tratou, em momento
algum, de um fato jurígeno legítimo e relevante, apto a interferir na interpretação do tema;
a saber, a edição do Decreto Regulamentador n. 8.653, ocorrida em 28/1/2016.
Com efeito, assim dispõe o diploma em seu artigo 4º:
"Art. 4º São atribuições comuns aos cargos de Analista do Seguro Social e de Técnico do
Seguro Social:
I - atender o público;
II - assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos;

III - executar atividades de instrução, tramitação e movimentação de processos,
procedimentos e documentos;
IV - executar atividades inerentes ao reconhecimento de direitos previdenciários, de
direitos vinculados à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 , e de outros direitos
sob a responsabilidade do INSS;
V - elaborar e executar estudos, relatórios, pesquisas e levantamento de informações;
VI - elaborar minutas de editais, de contratos, de convênios e dos demais atos
administrativos e normativos;
VII - avaliar processos administrativos, para oferecer subsídios à gestão e às tomadas de
decisão;
VIII - participar do planejamento estratégico institucional, das comissões, dos grupos e
das equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de lotação;
IX - atuar na gestão de contratos, quando formalmente designado;
X - gerenciar dados e informações e atualizar sistemas;
XI - operacionalizar o cumprimento das determinações judiciais;
XII - executar atividades de orientação, informação e conscientização previdenciárias;
XIII - subsidiar os superiores hierárquicos com dados e informações da sua área de
atuação;
XIV - atuar no acompanhamento e na avaliação da eficácia das ações desenvolvidas e na
identificação e na proposição de soluções para o aprimoramento dos processos de trabalho
desenvolvidos;
XV - executar atividades relacionadas à gestão do patrimônio do INSS; e
XVI - atuar em atividades de planejamento, supervisão e coordenação de projetos e de
programas de natureza técnica e administrativa. " - grifos de agora
Observa-se, portanto, que o rol de atividades comuns a técnicos e analistas elencado no
Decreto em causa, ademais de extenso, contempla justamente as atividades concernentes
aos atos decisórios nos processos administrativos de concessão de benefícios,
alegadamente privativos dos analistas.
No pertinente, de destacar-se ainda que o art. 3º, II, do citado Decreto, dispõe inclusive
sobre a possibilidade de o Técnico "exercer, mediante designação da autoridade
competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS,
compatíveis com a natureza do cargo ocupado", texto idêntico ao da atribuição do
analista constante do art. 2º, XII do mesmo documento.

Como se vê, a regulamentação legal pelo decreto, lidimamente prevista e executada,
constitui um divisor de águas, cujos efeitos jurígenos não foram enfrentados ou tampouco
declarados nos julgamentos antecedentes, seja o da TNU seja o desta TRU, já citados no
voto do eminente Juiz originariamente relator para este feito.
Ao propósito de não ter sido expressamente enfrentada a questão do decreto nos
precedentes, para com a vênia dos entendimentos dissonantes, estou em que é deveras
fato relevante. Com efeito, como já afirmado no introito deste voto, antes mesmo de
constituir um reforço à segurança jurídica, o escopo da adoção da teoria dos precedentes
é enriquecer o debate e incrementar os subsídios nos julgamentos, reforçando, deste
modo, a legitimidade das decisões judiciais.
Portanto, não se há falar que uma omissão, uma lacuna, um fato não expressamente
tratado em um julgamento anterior possa vincular julgamentos posteriores. Ao revés, na
ausência do enfrentamento do tema, a solução mais adequada é enfrentá-lo no tempo e
modo devidos.
Foi justamente o que fez o acórdão paradigmático, cujo entendimento ora sufrago, ao
fixar o termo final para o recebimento das verbas decorrentes de alegado desvio de função
na data do advento do Decreto em referência.
Ao assim entender, aplicando a teoria dos precedentes com atenção para a preservação da
legitimidade das decisões judiciais, intensamente calcada nas razões forjadas pelo amplo
debate do tema, penso não me afastar, em última análise, da tradição dos mais célebres
sistemas da common law.
No ponto, trago a ilustração de René David, na referência cruzada do professor Juraci
Mourão (MOURÃO FILHO, 2014, p. 115):
"Num sistema jurisprudencial, como é o direito inglês, a situação apresenta-se muito
diferente. O aspecto casuístico que reveste o direito deixa subsistir, de forma intencional,
muitas lacunas; e a razão é francamente reconhecida como uma fonte subsidiária do
direito, chamada a preencher estas lacunas. A uma técnica de interpretação substitui-se
uma técnica de distinções, visando estabelecer regras novas, cada vez mais precisas, em
vez de aplicar uma regra preexistente. Os sistemas de direito da família romanogermânica são sistemas fechados, o common law é um sistema aberto, em que novas
regras são continuamente elaboradas; estas novas regras baseiam-se na razão."
Nesse cenário, estou em que não há qualquer violação ao art. 927, V, do CPC/2015,
quando, à luz de precedente anterior que não tratou de tema específico, o qual não restou
contemplado expressamente no julgamento, revisita as razões de decidir já lançadas e
tomando-as em consideração define uma solução para um ponto não elucidado
anteriormente.
Pode-se dizer do julgamento que segue pelo caminho supranarrado que se insere no
“círculo virtuoso de significado” (MOURÃO FILHO, 2014, p. 309), permitindo que o
sentido das normas continue sendo perscrutado e o Direito siga evoluindo após o
julgamento.

Diante de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo para dar seguimento
ao pedido de uniformização, e, neste ponto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao
incidente para:
i) reconhecendo dissídio jurisprudencial entre a Primeira e a Segunda Turma Recursais
dos Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará, fixar a seguinte tese: o Desvio de
Função entre Técnico e Analista do Seguro Social somente pode vir a ser configurado
até o advento do Decreto nº. 8.653/2016;
ii) determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do
julgado aos termos do presente julgamento.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria, em
DAR PROVIMENTO ao agravo regimental, bem como conhecer e DAR
PROVIMENTO ao incidente de uniformização, para determinar o retorno dos
autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado à seguinte tese ora
fixada: “O Desvio de Função entre Técnico e Analista do Seguro Social somente pode
vir a ser configurado até o advento do Decreto nº. 8.653/2016.”
Recife, 9 de dezembro de 2019.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA PARA O ACÓRDÃO

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, dar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora para Acórdão, Dra. Paula Emília.
Vencidos, Dr. Jorge André (Relator originário) e Dr. Gilton.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Secretaria da TRU

VOTO VENCIDO
EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. SEGURIDADE SOCIAL. EXERCÍCIO DE
ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ART. 6º, I, DA LEI 10.667/2003. DESVIO DE
FUNÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELA TRU DA 5ª REGIÃO E PELA TNU.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL. INADMISSÃO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré em face da decisão proferida pela
Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da
Presidência da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, inadmitindo o
incidente regional de uniformização.
O acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Ceará reconheceu a ocorrência de desvio
de função por restar comprovado nos autos que a servidora titular do cargo de Técnico do
Seguro Social desenvolvia de forma autônoma as atividades listadas no art. 6º, I, da Lei
nº. 10.667/2003, próprias do cargo de Analista Previdenciário. Ressaltou o acórdão
recorrido que “A vinda ao mundo jurídico do Decreto 8.653/2016 não muda a conclusão
a que acima se chegou, haja vista que, mesmo que haja identidade aparente de
atribuições, a função de técnico, porque de suporte e apoio, deve sempre ser exercida de
forma supervisionada por uma analista, não podendo o servidor agir autonomamente na
análise de benefícios, sob pena de evidente desvio de função. Entender o contrário
implicaria tornar desnecessário um dos cargos (analista ou técnico), haja vista que as
funções seriam as mesmas, sendo mesmo irrelevante a formação superior”.

Em sede de incidente de uniformização, o agravante alega que o acórdão recorrido
divergiu do entendimento firmado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
Federais do Ceará nos autos do processo n°. 0520005-27.2018.4.05.8100, segundo o qual
o advento do Decreto nº. 8.653/2016 faz cessar o desvio de função, já que regulamenta a
Lei nº. 10.667/2003 e define as atribuições de ambos os cargos e também as atribuições
comuns a eles.
Assim, entendo demonstrada a divergência, necessária para fins de conhecimento do
incidente de uniformização.

A Turma Regional de Uniformização, no julgamento do processo nº. 050291716.2013.4.05.8305, na 17ª Sessão de Julgamento, fixou 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”.
Idêntica conclusão fora alcançada pela Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF
n° 50040417820124047105 (Rel. Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra, DOU 24.04.2017,
páginas 115/222), conforme ementa abaixo transcrita:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO-PREVIDENCIÁRIO E
ANALISTA-PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. CARGOS DIVERSOS COM
REMUNERAÇÃO DIFERENTE. NECESSÁRIA DIFERENÇA DE ATRIBUIÇÕES E/OU
RESPONSABILIDADES. INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO”.
Com minha ressalva pessoal - pois considero que atividade de técnico do seguro social,
dada a genericidade da descrição da atividade (art. 6º, II da L10667: II - Técnico
Previdenciário: suporte e apoio técnico especializado às atividades de competência do
INSS), acaba por englobar as atividades de analista previdenciário - valorizando a
uniformidade na prestação jurisdicional, acompanho o entendimento desta Turma
Uniformizadora.
Da mesma forma que o douto relator na TNU, parece-me realmente que a lei descreveu
muito amplamente as atribuições de técnico e analista do INSS, não limitando o primeiro
a atividades meramente mecânicas ou burocráticas. Todavia, tendo a questão já sido
decidida de forma contrária, com base na lei vigente (em sentido formal), não me parece
que a outra conclusão possa se chegar diante da existência do Decreto 8.653/2016, data
venia, ainda mais porque o citado precedente da TNU já foi formado quando da sua
existência.
Em sendo assim, afigura-se escorreita a decisão que inadmitiu o incidente de
uniformização, ainda que estejamos utilizando fundamento diverso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Recife/PE, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da

TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, dar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora para Acórdão, Dra. Paula Emília.
Vencidos, Dr. Jorge André (Relator originário) e Dr. Gilton.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

22. 0508139-79.2019.4.05.8102
Recorrente: Cicero De Almeida Lima
Advogada: Aila Maira Rodrigues Xavier – OAB/CE 021995 e Outros
Recorrida: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Gustavo Melo Barbosa
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça
EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COISA JULGADA.
MATÉRIA PROCESSUAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.259/01.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VOTO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora à
Turma Regional de Uniformização, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará, que manteve a
sentença que reconheceu a coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
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 de uniformização, é necessária a demonstração do
dissídio e a juntada de cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado
apontado como paradigma.

A parte recorrente alega que, ao entender pela ocorrência da coisa julgada, o acórdão
combatido divergiu do entendimento firmado pela Terceira Turma Recursal do Ceará nos
autos do processo nº. 0514596-64.2018.4.05.8102, no sentido de que “a existência de
novo requerimento administrativo é razão suficiente para afastar a incidência da coisa
julgada”.
O acórdão impugnado manteve a sentença que reconheceu a existência da cosia julgada
formada os autos do processo nº. 0508442-30.2018.4.05.8102. Em sua fundamentação,
foi destacado que “embora os processos apresentem requerimentos administrativos
distintos, ambas as ações alegam que o autor é portador de patologias lombares –
lombalgia / lombociatalgia. Todos os documentos médicos juntados nas duas causas
apontam as mesmas enfermidades, sem indicação de qualquer evolução dos sintomas ao
longo do tempo. Além disso, deve-se destacar que o lapso temporal entre a perícia médica
e o novo requerimento administrativo foi de pouco mais de dois meses, o que reforça a
hipótese de não agravamento da patologia”.
Embora o dissídio jurisprudencial tenha sido demonstrado pela parte autora, a matéria
objeto do incidente trazido (alcance/rescisão da coisa julgada) é de natureza
eminentemente processual, o que é suficiente para impedir até mesmo o conhecimento do
recurso. A Lei nº. 10.259/01, em seu art. 14, ao tratar sobre o cabimento do pedido de
uniformização de interpretação de lei federal, impõe, para o conhecimento da divergência,
que a questão versada seja de direito material. Nos estreitos limites da função
uniformizadora da jurisprudência do JEF, a TRU não pode avaliar o acerto ou desacerto
da decisão tomada pelas instâncias ordinárias em matérias processuais. Com visto, na
forma da lei, sua atuação há de se restringir, necessariamente, à busca em manter uníssona
a interpretação da lei federal, mas exclusivamente sob o ponto de vista do direito material.
Desse modo, incide, na espécie, a Questão de Ordem nº. 43 da TNU: "Não cabe incidente
de uniformização que verse sobre matéria processual".
Ainda que ultrapassada esta questão processual, o recurso não seria provido, visto que a
pretensão de alterar o entendimento firmado pela Turma de origem acerca do não
agravamento da patologia dependeria de uma reanálise de todo o arcabouço probatório
presente nos autos, medida esta que não está abrangida pelo escopo do incidente de
uniformização. Neste sentido a Súmula 42 da TNU, cujo teor assevera que "Não se
conhece incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato".
Idêntica conclusão fora alcançada pela Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF
n° 0503777-78.2017.4.05.8013, conforme decisão abaixo transcrita:
“Trata-se de agravo interposto de decisão que inadmitiu o pedido de uniformização
nacional suscitado por LUCIA MARIA DOS SANTOS, pretendendo a reforma de acórdão
de Turma Recursal da origem, que, confirmando a sentença, extinguiu o processo, por
existência de coisa julgada previdenciária. A parte ora requerente sustenta que no
presente feito a causa de pedir é diversa, havendo amparo em nova documentação
médica e em novo requerimento administrativo.

(...)
As instâncias ordinárias, com base no contexto fático-probatório da lide, concluíram que,
in verbis: "(...) os atestados trazidos pela parte autora não evidenciam a existência de
nova situação fática apta a redefinir a pretensão autoral nesses autos, dada a
contemporaneidade do laudo pericial.". Destarte, a pretensão de alterar o entendimento
firmado pela Turma de origem não é possível em virtude da necessidade de revisão de
provas dos autos. Aplica-se, assim, a Súmula 42/TNU (“Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”). Ante o exposto, conheço do
agravo e nego seguimento ao incidente, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU.
Intimem-se". (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Presidência) 050377778.2017.4.05.8013, Mauro Luiz Campbell Marques – Turma Nacional de Uniformização,
data da publicação: 21.09.2017).
Ante o exposto, nego conhecimento ao recurso.
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 CONHECIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO, nos termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
conhecimento ao incidente de uniformização, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti

Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

23. 0502316-28.2018.4.05.8307
Recorrente: Sebastião Ferreira da Silva
Advogado: JOÃO CAMPIELLO VARELLA NETO- OAB/PE 030341D e outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Guilherme Soares Diniz
Relator: Juiz Federal Jorge André de Carvalho Mendonça

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMISSÃO DE
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO CALOR.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E INTERMITENTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO
PARADIGMA. REEXAME DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida pela
Presidência desta Turma Regional de Uniformização, que manteve a decisão da
Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, inadmitindo o
incidente regional de uniformização.
Em sede de incidente de uniformização, o agravante alega que o acórdão recorrido, ao
presumir pela intermitência da exposição e se confundir com o conceito de intermitência
de atividade, divergiu do entendimento firmado pela Terceira Turma Recursal de
Pernambuco nos autos do processo nº. 0504328- 15.2018.4.05.8307.
Não obstante, não visualizo divergência do acórdão paradigma com o recorrido,
necessária para fins de conhecimento do incidente de uniformização.
O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem deixou de reconheceu a natureza
especial do período laborado na função de trabalhador rural exposto ao agente nocivo
calor em razão da exposição ter se dado de modo habitual e intermitente, não ocasional
e nem permanente. Para que não haja dúvida, vejamos a fundamentação apresentada no
decisum recorrido, in verbis:
“No caso em apreço, observa-se no PPP acostado aos autos (anexo 06), que a parte
autora laborou na função de trabalhador rural exposto ao agente nocivo calor a níveis

superiores (26.7) ao limite previdenciário, visto que executou um trabalho considerado
pesado, segundo a NR 15.
Entretanto, no mesmo documento (anexo 06, fl. 02), consta que a exposição se deu de
modo habitual e intermitente, não ocasional e nem permanente. Ora, como a submissão
ao agente nocivo deve ser habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente,
percebe-se que o caso sob análise não atendeu as exigências legais. Neste cenário, não
deve incidir a majoração no interregno em epígrafe”.
Por sua vez, o acórdão paradigma expressamente consignou que o reconhecimento da
atividade especial exige a comprovação de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente e, com base no PPP constante nos autos, reconheceu a natureza especial da
atividade desenvolvida com exposição ao agente nocivo calor. Destaca-se ainda que a
decisão da 3ª Turma Recursal entendeu pela “sujeição ao agente nocivo calor em cotejo
com o regime de trabalho padrão, ante a inexistência de indicadores específicos de
intermitência”.
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 e jurídica 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 nº. 10.259/01.
Outrossim, caso tivesse sido ultrapassada esta questão processual, ainda assim o recurso
não seria provido, visto que 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".
Em sendo assim, afigura-se escorreita a decisão agravada, que fica integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos
termos deste voto.
Recife/PE, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente)
24. 0519886-03.2017.4.05.8100
Recorrente: Francisco Anazion Pereira De Menezes
Advogado: Carlos Eden Melo Mourão - OAB/CE 017014
Recorrida: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Júlio Rodrigues Coelho Neto
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura de Sousa Brasil

VOTO
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF n.º 347/2015,
interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª
Região que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão do Presidente da 3ª
Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco que, por sua vez, não admitiu o
Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, o Exmo. Senhor Presidente da Turma Recursal identificou que o
Incidente de Uniformização Regional pretendia o reexame da matéria de fato, tendo o
Exmo. Senhor Presidente da Turma Regional exarado idêntico entendimento para negar
seguimento ao agravo deduzido.
É o breve relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
Consoante dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o Pedido de Uniformização
Regional deve ser fundado em divergência sobre questões de direito material entre Turma
Recursais dos Juizados Especiais Federais da mesma Região:
Artigo 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, como cotejo analítico dos
julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela própria Turma
Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização proposto pelo(a) agravante, é fácil
perceber que não existe dissídio jurisprudencial a ser dirimido, senão pedido expresso de
reforma da decisão colegiada proferida pela Turma Recursal de origem.
Portanto, o caso é típico de postulação que exige reexame da matéria fática e probatória,
a atrair a incidência da Súmula n.º 42 da Turma Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar a presença dos
requisitos para o conhecimento do incidente de uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª

Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, data da validação.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

25. 0505667-42.2018.4.05.8102
Recorrente: Camila Do Espírito Santo Prado De Oliveira
Advogado: Carlos Henrique Da Rocha Cruz - OAB/CE 005496
Recorrida: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: André Dias Fernandes
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura de Sousa Brasil

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. LEI Nº 12.772/12.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL.
DATA EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS.
AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno manejado pela parte autora contra decisão da Presidência
desta Turma Regional de Uniformização que negou provimento ao agravo interposto para

destrancar Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, ao fundamento de que o recurso
interposto demandaria reexame de matéria de fato (súmula 42 da TNU).
2. O recurso em tela tem previsão no art. 4º inciso III, da Resolução 347/2015 do CJF:
“art. 4º - Compete à turma regional de uniformização processar e julgar: I – o incidente
regional de uniformização de jurisprudência; II – os embargos de declaração opostos aos
seus acórdãos; e III – o agravo regimental da decisão do relator ou do presidente”.
3. O acórdão proferido pela Turma Recursal de origem (3ªTR/CE) entendeu que, nas
hipóteses em que a parte autora pretende a aceleração de promoção prevista no art. 13, da
Lei nº 12.772/12, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal
e sobre a Carreira do Magistério Superior, o termo inicial da promoção corresponde à
data do requerimento administrativo, ocasião em que comprovada a obtenção do título
exigido para a promoção postulada.
4. A parte autora, por sua vez, trouxe paradigma emanado da 2ª Turma Recursal do Ceará,
em que se perfilha entendimento distinto, segundo o qual “os efeitos financeiros do
direito do servidor público progredir e ser promovido na carreira devem retroagir à data
em que cumpridos os requisitos, desde que seja reconhecido pela Administração seu
preenchimento, e não da data de publicação da portaria ou de outro momento distinto.”
5. Portanto, na espécie, cinge-se a questão controvertida em se saber o termo inicial
dos efeitos financeiros da progressão funcional para a carreira do Magistério
Superior: se a partir da data do requerimento, como fixado na decisão recorrida, ou
se a partir da implementação dos requisitos legais exigidos, como consignado no
aresto paradigma.
6. Em princípio, não obstante os judiciosos fundamentos esposados na decisão agravada,
entendo que o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que, data venia, a questão
trazida à baila pela agravante não demanda o reexame de matéria fática. Outrossim, tem
por escopo a fixação de um entendimento jurídico acerca do termo inicial dos efeitos
financeiros da progressão funcional inerente à carreira do Magistério Superior. É dizer,
busca a uniformização de um entendimento, com a conseqüente fixação de uma tese ao
respeito.
7. Sobre o tema, vale dizer, já há entendimento cristalizado no âmbito da Turma Nacional
de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, de que a progressão e a promoção
funcionais, baseadas no artigo 12 da Lei 12.772/12, bem como os respectivos efeitos
financeiros, devem retroagir à data em que implementados os pressupostos para tanto. É

o que revela o seguinte julgado, proferido nos autos do PEDILEF Nº 050560309.2016.4.05.8100/CE1[1]:
“A discussão cinge-se ao termo inicial dos efeitos da progressão funcional
dos docentes da carreira do magistério federal, a saber: se deveriam
retroagir ao momento de homologação do parecer favorável da Banca
Examinadora, tendo o ato natureza constitutiva, ou se deveriam retroagir
ao momento de efetivo cumprimento dos requisitos da progressão ou
promoção, possuindo o ato natureza meramente declaratória. Eis o trecho
da sentença, confirmada pela Turma de origem com base no permissivo do
art. 46 da Lei 9.099/95, que fundamenta a conclusão acerca da natureza
constitutiva do ato de homologação: "Neste contexto, tenho que o ato de
avaliação de desempenho, materializado pela Banca Examinadora,
consubstanciado na atribuição de notas e pontos as atividades de ensino e
produção intelectual desenvolvidas pelo autor (v. anexo 6), segundo os
critérios estabelecidos pela Resolução nº 22/CEPE, não caracteriza ato
meramente declaratório de direito preexistente, mas, sim, constitutivo do
direito à progressão funcional, uma vez que este só se perfectibilizou após
o autor ter sido considerado apto na referida avaliação, conforme exigência
prevista na lei de regência, de tal sorte, que não prospera o argumento,
segundo o qual, o autor, em 24.11.2014, já reunia as condições necessárias
à progressão funcional, haja vista que ainda lhe faltava, na ocasião, o
atendimento do segundo requisito previsto na lei de regência, qual seja, ter
sido avaliado satisfatoriamente". Entendo que restou demonstrada a
divergência entre o decidido pela Turma de origem e pela Turma Recursal
do Rio Grande do Sul, razão pela qual passo à análise do mérito: Com
razão a parte recorrente. O direito surge na data em que implementados os
requisitos para a progressão e promoção, ainda que a homologação pela
Banca Examinadora se dê posteriormente. Nessa perspectiva, a progressão
e a promoção funcionais, bem como os respectivos efeitos financeiros,
devem retroagir à data em que implementados os pressupostos para tanto.
Reconhecer em sentido contrário feriria o princípio da razoabilidade e
legalidade, porquanto tal exigência está dissociada dos requisitos
constantes na Lei nº 11.344/2006, repetidos na Lei nº12.772/12, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
in verbis: Art. 12. O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior
ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. 1o Para os fins do
disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e
promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente,
na forma desta Lei.§2o A progressão na Carreira de Magistério Superior

ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará,
cumulativamente: I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro)
meses de efetivo exercício em cada nível; e II - aprovação em avaliação de
desempenho. (...) No caso, a lide objetiva o reconhecimento do direito da
parte autora aos efeitos financeiros retroativos da sua progressão,
reconhecida administrativamente, da classe de Professor Adjunto III para
IV da Universidade Federal do Ceará, a partir do cumprimento do requisito
temporal (interstício mínimo de 24 meses), que se deu em 24/11/2014, e
não da realização da avaliação de desempenho acadêmico. Assim, a
progressão em questão, afora o cumprimento do interstício, efetiva-se a
partir de avaliação acadêmica efetuada pela própria Universidade
relativamente ao período anterior, não dependendo de outros fatores (além
dos verificados no âmbito administrativo) para a declaração do direito à
progressão. Nesse contexto, não é razoável que a Administração atribua à
parte autora o ônus de efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento
da progressão funcional apenas a partir do requerimento. Preenchidos os
requisitos, é devida a progressão funcional a partir daí, ainda que o
reconhecimento tenha ocorrido em momento posterior. Outrossim, o
marco inicial da progressão, tal como fixado pela UFCE, transgride o art.
5º, XXXVI da CF/88, porquanto ofende o direito adquirido da parte autora,
verificado no momento em que preencheu todos os requisitos legais para
a promoção ao passo em que a própria ré reconhece a aquisição do direito
em data anterior, quando a parte autora efetivamente satisfez os requisitos
para o direito. No mesmo sentido, o seguinte precedente do TRF da 4ª
Região: (...) Por meio da Portaria nº 771, de 19/04/2010, a FURG concedeu
ao autor 'Progressão funcional por Avaliação de Desempenho Acadêmico,
para a Classe de Professor Adjunto, Nível II - Doutorado - DE, a qual fez
jus a partir de 05/07/2006, com repercussão financeira a contar de
10/02/2010'. Como se observa, o reconhecimento do direito foi retroativo
a 05/07/2006, mas a Administração, fundamentando sua postura em
normas internas, sustenta que os efeitos financeiros são limitados a
10/02/2010. Embora se reconheça às universidades a autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 207 da
CF/88, tal não pode vir a limitar direitos reconhecidos pela própria
Administração. Neste sentido o entendimento do TRF/4ª Região:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA
PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE UFRGS. PROGRESSÃO POR
TITULAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. Restou incontroverso nos autos o
reconhecimento, pela própria Universidade, do direito da autora à
progressão funcional por titulação, com efeitos a partir de 27 de janeiro de
2000. 3. Tendo a UFRGS efetivado a progressão, com seus efeitos
patrimoniais, somente a partir de março de 2001, faz jus a autora ao
recebimento das diferenças remuneratórias devidas no período anterior.

(...) (AC 200371000213852, CARLOS EDUARDO THOMPSON
FLORES LENZ, TRF4 - TERCEIRA TURMA, 06/04/2005) Portanto,
havendo direito à progressão a contar de 05/07/2006, deve a Universidade
efetuar o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias
também de forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal. (...)
(TRF4, APELREEX 5003725-43.2013.404.7101, Terceira Turma, Relator
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 13/03/2014) Trilhando o
mesmo caminho, a TNU reconheceu o direito ao pagamento dos efeitos
financeiros decorrentes da progressão funcional de servidor desde a
aquisição do direito (PEDILEF 05019994820094058500, Juiz Federal
Rogério Moreira Alves, TNU, DOU 28/10/2011). E ainda: PEDIDO
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
(FURG). PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS A
CONTAR DO MOMENTO EM QUE IMPLEMENTADOS OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
PROGRESSÃO.
ENTENDIMENTO DESTA TNU. QUESTÃO DE ORDEM N.º 013.
NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. 1. Trata-se de Pedido
Nacional de Uniformização de Jurisprudência veiculado pela Fundação
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em face de acórdão exarado
pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao seu
recurso, assentando o entendimento de que se mostra correta a sentença ao
reconhecer o direito da parte autora à percepção dos efeitos financeiros
decorrentes da progressão funcional desde o momento da aquisição do
direito. O autor, professor universitário, ingressou com ação objetivando o
pagamento das diferenças de vencimentos resultantes da progressão
funcional, por avaliação de desempenho acadêmico, para o Nível II da
Classe de Professor Associado. Como o reconhecimento do direito deu-se
a contar de 01/05/2008, e os efeitos financeiros somente ocorreram, na
esfera administrativa, a partir de 08/01/2009, a parte autora intenta, no
presente feito, o recebimento dos valores atinentes ao período de
01/05/2008 a 08/01/0009. Tanto a sentença quanto o acórdão deram
guarida à pretensão do demandante. Por isso a FURG veicula o presente
pleito de uniformização. Sustenta, em síntese, que os efeitos financeiros
devem se dar a partir do requerimento administrativo, e não do surgimento
do direito. Aponta a Universidade, como paradigmas, julgados do C. STJ
(AGRESP n.º 599.756 e RESP n.º 1.041.615). 2. O Min. Presidente desta
TNU admitiu o pedido de uniformização. 3. Primeiramente, ressalto que o
presente incidente foi apresentado em face de acórdão exarado pela
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em sessão da qual participei
da votação. 4. Considerando o caráter acentuadamente objetivo dos
incidentes de uniformização, não me encontro impedido para a análise

deste incidente. E, mutatis mutandis, é o que decidiu o C. STJ por meio de
sua Corte Especial, quando afirmou que o Ministro que participou do
julgamento do recurso especial não estaria impedido de analisar os
embargos de divergência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. IMPEDIMENTO DE MINISTRO
QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
PARA JULGAR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. I - Os embargos de divergência são julgados pela
integralidade dos membros que compõem a c. Corte Especial, não se
reconhecendo qualquer impedimento de Ministro que tenha atuado no
julgamento do recurso especial. Precedente: EDcl no AgRg nos EREsp
198.761/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 19/3/2001.
II – A comparação entre acórdãos para o fim de demonstrar o dissídio
jurisprudencial (no caso específico: sobre a aplicação da multa do art. 557,
§ 2º, do CPC) pressupõe a existência de similitude fática entre os casos
confrontados, assim como a demonstração da adoção de teses jurídicas
distintas em cada qual, circunstância que não se verifica, porém, na
espécie. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar
omissão, sem atribuição de efeitos modificativos. (EDcl no AgRg nos
EREsp 1137553 / SP, Corte Especial, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe
06/06/2011) (grifei) 5. A FURG reconheceu administrativamente o direito
do autor à progressão funcional a partir de 01/05/2008. Todavia,
fundamentando sua postura em normas internas, a Universidade considera
que os efeitos financeiros somente deram-se a contar de 08/01/2009. Ora,
sendo a progressão um direito subjetivo surgido anteriormente ao ato
administrativo que o declarou, é devido o recebimento das diferenças
desde o momento em que implementados os requisitos necessários para a
progressão (TRF4, AC 5005949-34.2011.404.7000, Quarta Turma,
Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos
em 30/04/2015): ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL.
EFEITOS
FINANCEIROS.
MOMENTO
DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS CINCO ANOS ININTERRUPTOS DE
EXERCÍCIO NA CLASSE. - No momento em que o servidor completou
os cinco anos de exercício na classe com avaliação de desempenho
satisfatório, implementou as condições exigidas para a progressão
funcional, assegurado o direito à progressão funcional, com efeitos
financeiros operados neste marco temporal e não em marco temporal
futuro, conforme o artigo 7º do Decreto 7.014, de 23-1-2009, que revogou
o Decreto 2.565/98. - Reformada a sentença e julgado procedente o pedido

inicial, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. Conforme o
entendimento desta Turma, a respectiva verba honorária deve ser arbitrada
em 10% sobre o valor da condenação, acrescida do ressarcimento das
custas processuais, se eventualmente dispendidas. (TRF4, AC 500201510.2012.404.7008, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto
D'azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 14/04/2015) (grifei) Neste
sentido já votei em sessão da Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região:
INCIDENTE
REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
ENTENDIMENTO DA C. TRU DA 4ª REGIÃO E DA C. TNU. 1.
Conquanto o E. TRF da 4ª Região já tenha decidido pela competência do
juízo comum (5013362-78.2013.404.0000, Segunda Seção, Relator p/
Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 13/08/2013), a C.
TRU da 4ª Região e a C. TNU tem jurisprudência firmada no sentido de
que os efeitos financeiros da progressão funcional na carreira policial
federal devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os
cincos anos ininterruptos de efetivo exercício, reconhecendo, portanto, a
competência dos juizados especiais federais para o processo e julgamento
de ações que enfrentem tal temática (5063028-25.2012.404.7100, Turma
Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão André de
Souza Fischer, D.E. 07/08/2013; e PEDILEF 200971520054862, Rela.
Juíza Federal MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO, DOU
15/03/2013). 2. Quando o acórdão indicado como paradigma já foi vencido
na Turma de origem, não serve para demonstração da divergência
(Questão de Ordem n.º 012 da C. TNU). 3. Não é de ser conhecido o
incidente de uniformização quando o acórdão recorrido está em
consonância com o apontado como paradigma, formado em juízo de
retratação
(5000466-22.2013.404.7107,
Turma
Regional
de
Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Osório Ávila Neto, D.E.
29/01/2014;
5005281-42.2011.404.7201,
Turma
Regional
de
Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Marcelo Malucelli, D.E.
29/05/2013; e 5002862-85.2012.404.7016, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora p/ Acórdão Marina Vasques Duarte
de Barros Falcão, D.E. 28/02/2013). 4. Incidente de Uniformização não
conhecido.
(5011512-96.2013.404.7110,
Turma
Regional
de
Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Daniel Machado da
Rocha, juntado aos autos em 14/04/2014) (grifei) Da mesma forma
vementendendo esta Turma Nacional de Uniformização, conferindo aos
agentes da Polícia Federal o direito à retroação dos efeitos financeiros da
progressão funcional ao momento em que implementados os requisitos
para tanto: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL
INTERPOSTO
PELA
PARTE
AUTORA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARREIRA DA

POLÍCIA FEDERAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE O
IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TURMA RECURSAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO
/ IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTE DA TNU.
REPRESENTATIVO. PEDILEF 05019994820094058500. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação proposta em face da União Federal
objetivando o reconhecimento ao direito de perceber diferenças
remuneratórias decorrentes de progressão funcional desde o implemento
das condições legais. 2. Sentença de procedência condenando a União a
pagar ao autor as diferenças remuneratórias dos cargos de Escrivão de
Polícia Federal de 2ª Classe e Escrivão de Polícia Federal de 1ª Classe
entre 07/01/2005 e 28/02/2005. Segue transcrição de um trecho da
sentença: "Analisando os documentos anexados ao feito, observo que o
autor completou o tempo de cinco anos de efetivo exercício na Polícia
Federal e com desempenho satisfatório nas avaliações em 07/01/2005
(vide documentos OUT5 e OUT15 do evento n. 01). Entretanto, os efeitos
financeiros ocorreram somente a partir de março de 2005 (documento
CHEQ20 do evento n. 01), causando prejuízo a ele. Assim, tem direito às
diferenças remuneratórias desde o implemento das condições mencionadas
até o efetivo início do pagamento na via administrativa". 3. Sentença
reformada pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, provendo o recurso
da Ré. Em síntese, concluiu a Turma Julgadora que a União, em seu Poder
Discricionário, pode estabelecer regras para a implementação
daprogressão funcional. 4. Incidente de Uniformização de Jurisprudência
interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 14 da Lei
10.259/2001. 5. Recurso conhecido e provido. 6. No cotejo analítico entre
o acórdão vergastado e o paradigma, qual seja, acórdão da Turma Recursal
da Bahia, vislumbro similitude fático-jurídica. 7. Os requisitos para a
promoção na carreira da polícia federal, exigidos na época da
implementação das condições são: avaliação de desempenho satisfatória e
cinco anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver
posicionado (Decreto 2.565/1998). 8. Os efeitos financeiros da progressão
funcional na carreira da Polícia Federal devem retroagir ao momento em
que os requisitos legais foram implementados, quais sejam, efetivo
exercício no cargo pelo período de 05 anos ininterruptos e avaliação
desempenho satisfatória. (Precedente da Turma Nacional de
Uniformização.
Representativo
n.º
184
–
PEDILEF
05019994820094058500). 9. Pedido de Uniformização Jurisprudencial
conhecido e provido para anular o acórdão restabelecer a sentença de 1ª
instância. 10. Condenação da União Federal em honorários advocatícios
fixados em 10 % (dez) por cento do valor das parcelas devidas desde a data
implementação, descontadas os valores já pagos administrativamente.
(PEDILEF 200971520054862, Rela. Juíza Federal MARISA CLÁUDIA
GONÇALVES CUCIO, DOU 15/03/2013) (grifei) PROGRESSÃO

FUNCIONAL. CARREIRA POLICIAL FEDERAL. REQUISITOS
FIXADOS
POR
DECRETO.
EFEITOS
FINANCEIROS
RETROATIVOS À DATA EM QUE COMPLETADO O QÜINQÜÊNIO
DE EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A lei não estipulou os requisitos para a
progressão funcional, delegando expressamente ao Poder Executivo plena
competência para regulamentar a matéria. O Decreto nº 2.565/98 não
ofende o princípio da legalidade, porque não contraria em nenhum ponto
a lei regulamentada nem regulamentou matéria sob reserva legal. 2. O
regulamento não é totalmente livre para estipular os requisitos e condições
da progressão funcional. Hão de ser respeitados direitos e garantias
constitucionais, hierarquicamente superiores. O art. 5º do Decreto nº
2.565/98, ao impor uma data única para início dos efeitos financeiros da
progressão funcional, afronta o princípio da isonomia, desde que confere
tratamento único a indivíduos que se encontram em situações diferentes.
A eficácia da progressão funcional deve ser observada segundo a situação
individual de cada servidor. 3. Uniformizado o entendimento de que os
efeitos financeiros da progressão funcional na carreira Policial Federal
devem retroagir ao momento em que tiverem sido completados os cinco
anos ininterruptos de efetivo exercício. 4. Pedido de uniformização
improvido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo
objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º,
do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.
(PEDILEF 05019994820094058500, Rel. Juiz Federal ROGÉRIO
MOREIRA ALVES, DOU 28/10/2011) (grifei) Por sua vez, o STF vem
decidindo que a questão relativa aos efeitos financeiros da progressão
funcional tem status infraconstitucional: DIREITO DO TRABALHO.
ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEI 8.878/94. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
19.11.2010. O Tribunal a quo se limitou ao exame da matéria à luz de
normas infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que eventual ofensa reflexa a norma constitucional não viabiliza
o trânsito do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não
se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão
agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do
debate. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 648363 AgR/
DF, Primeira Turma, Rela. Mina. ROSA WEBER, DJe-185, DIVULG
23/09/2014, PUBLIC 24/09/2014) (grifei) AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA.
EFEITOS FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI
8.878/94.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AGRAVO
IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos

com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional
aplicável à espécie (Lei 8.878/1994). Dessa forma, o exame da alegada
ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada
àquela norma pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II – Agravo
regimental improvido. (ARE 656411 AgR / DF, Segunda Turma, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-232, DIVULG 06/12/2011, PUBLIC
07/12/2011) (grifei) E, por fim, ao contrário do que afirma a FURG, o
Superior Tribunal de Justiça não possui posição pacífica acerca do
pagamento dos atrasados decorrentes de progressão funcional. Entretanto,
a Terceira Seção tem reconhecido o direito do servidor às diferenças
relativas à situação configuradora de desvio funcional, com base nos
padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se
enquadraria:
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6º E 472 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282
E 356∕STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO
COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE
OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1.
Nos termos do artigo 219, caput e § 1º, do CPC e de acordo com a
jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II
e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem
julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que
volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do
processo. Precedentes. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão
federal suscitada nas razões do recurso especial. 3. Os artigos 458, II, e
535 do Código de Processo Civil não restam malferidos quando o acórdão
recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia,
sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 4. Nos casos de
desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para
outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais
decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores
correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional,
gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela
classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado. 5.

Recurso especial de Leonilda Silva de Sousa provido e recurso especial do
Estado do Amapá conhecido em parte e improvido." (REsp 1.091.539 AP,
3.ª Seção, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
30∕03∕2009; sem grifos no original) (grifei) Então, se o STJ entende que
devam ser pagos os atrasados desde o momento em que se configurou uma
progressão funcional fática numa situação de desvio de função, com mais
razão parece adequado reconhecer o direito a diferenças resultantes de uma
progressão funcional verdadeira, desde o momento em que efetivamente
se perfectibilizasse. Portanto, entendo que o pleito de uniformização
veiculado pela Universidade ré não deve ser conhecido, uma vez que vai
de encontro à orientação jurisprudencial desta TNU (Questão de Ordem
n.º013). Ademais, os paradigmas invocados pela FURG não se prestam
para o conhecimento do incidente (Questão de Ordem n.º 022 desta TNU),
porquanto não tratam especificamente acerca do termo inicial do
pagamento de diferenças em razão de progressão funcional: versam, isso
sim, sobre a revisão de proventos de servidor, o que não é exatamente o
objeto deste processo. 5. Em face do exposto, o incidente nacional de
uniformização de jurisprudência veiculado pela Fundação Universidade
Federal do Rio Grande (FURG) não deve ser conhecido.Vistos, relatados
e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais NÃO CONHECER DO INCIDENTE NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pela Fundação
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), nos termos do voto-ementa
do Relator. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL 50036778420134047101, JUIZ FEDERAL DANIEL
MACHADO DA ROCHA, DOU 03/07/2015 PÁGINAS 116/223). Ante
o exposto voto por conhecer e prover o Incidente de Uniformização
para firmar a tese de que, no caso da carreira de magistério federal, a
progressão e a promoção funcionais, baseadas no artigo 12 da Lei
12.772/12, bem como os respectivos efeitos financeiros, devem
retroagir à data em que implementados os pressupostos para tanto.
Devolução dos autos à origem para adequação do julgado à tese ora
fixada, nos termos da QO 20/TNU.” (destaques de agora);
9. Observa-se, portanto, que embora não enfrentado o tema específico nesta sede regional
de uniformização, a douta TNU já manifestou o respectivo entendimento a respeito, do
qual não me aparto. Com efeito, é bem de ver que distintos são os momentos da
implementação dos requisitos e da sua comprovação. Defendida e aprovada a tese ou a
dissertação, com a conseqüente aprovação pela Banca Examinadora; adquire-se o título
de doutor ou mestre, respectivamente. Deste acontecimento, inclusive, costuma-se lavrar
ata incontinenti.

10. Portanto, embora outro seja o momento da expedição do diploma ou do requerimento
administrativo de aceleração da promoção - ora em destaque -, que dele se faz
acompanhar, fato é que estes atos posteriores são eminentemente declaratórios da
antecedente aquisição do título, seja de doutor seja de mestre.
11. Assim é que a perfectibilização do ato consistente na aquisição dos requisitos legais
exigidos para a promoção dá-se antes mesmo da dedução do respectivo requerimento
administrativo.
12. Diante desse cenário, dou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora,
para conhecer e dar provimento ao incidente regional de uniformização a fim de fixar a
seguinte tese: no caso da carreira de magistério federal, a progressão e a promoção
funcionais, baseadas no artigo 12 da Lei 12.772/12, bem como os respectivos efeitos
financeiros, devem retroagir à data em que implementados os pressupostos para tanto.
De conseqüência, determino o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para que
promova a adequação do julgado ao entendimento ora fixado.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora, para
conhecer e dar provimento ao agravo regimental e, de consequência, conhecer e dar
provimento ao incidente regional de uniformização, a fim de cassar o acórdão recorrido
e determinar o retorno dos autos para aplicar a tese firmada pela TRU, alinhada ao
entendimento uniformizado pela douta TNU nos autos do PEDILEF Nº 050560309.2016.4.05.8100/CE.
Recife, data da validação.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, preliminarmente, por
unanimidade, dar provimento ao agravo interno, interposto pela parte autora, para
conhecer o Incidente Regional e no mérito, por maioria, dar provimento ao pedido
de uniformização, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos para aplicar a tese firmada pela TRU, alinhada ao entendimento uniformizado

pela douta TNU nos autos do PEDILEF Nº 0505603-09.2016.4.05.8100/CE. Vencido,
no mérito, Dr. Almiro.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU
26. 0500527-57.2019.4.05.8307
Recorrente: Severino Ramos das Neves
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrida: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Luiz Bispo Da Silva Neto
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura de Sousa Brasil
Assunto: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA
TRU. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DE FATO.
TRABALHADOR DE ENGENHO DE CANA-DE-AÇUCAR. PRETENSÃO EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
VOTO- EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/PE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
TRABALHADOR DE ENGENHO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGAÇÃO DE
QUE O EMPREGADOR (ENGENHO) NÃO SERIA PESSOA FÍSICA.
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. ADEMAIS, A PRETENSÃO DIVERGE DA
JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STJ. PUIL 452/PE. QUESTÃO DE
ORDEM N.º 24 DA TNU. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão do Excelentíssimo
Presidente desta Turma Regional 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.

2. Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional insurgia-se contra entendimento já sufragado tanto pela Turma
Regional como pela Turma Nacional de Uniformização.
3. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a inadmissão do Incidente de
Uniformização. Em suas razões, aduz que a questão controvertida reside no fato de que,
ao contrário do que constatou o acórdão recorrido, o autor prestava serviço para engenho
pessoa jurídica, e não pessoa física.
4. Mantida a inadmissão do Pedido de Uniformização Regional pelo Excelentíssimo
Presidente desta Turma Regional, o pleito teve seguimento em razão de agravo interposto
pelo promovente, sendo remetido ao Colegiado por força da decisão de anexo nº 65.
5. Para fins de configurar a divergência jurisprudencial, o recorrente colaciona decisões
proferidas pela Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexos 49 e 50),
sobre o tema da atividade especial do trabalhador rural que exerce atividade em engenho
de cana-de-açúcar.
6. Nos termos do art. 14, caput e§1º, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei”, sendo que “O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador ”.
07. Pois bem! Do cotejo entre o acórdão combatido e os paradigmas apresentados da
própria Turma Regional de Uniformização, observo que não está caracterizada qualquer
divergência. Sendo o engenho pessoa jurídica, todos concordam e reconhecem a
atividade como especial.
08. A TNU, no julgamento do PEDILEF 0509377-10.2008.4.05.8300, fixou o
entendimento no sentido de que o item 2.2.1 do anexo do Decreto nº 53.831/64 aplica-se
também ao trabalhador rural (empregado) do setor agroindustrial, conforme trecho a
seguir reproduzido:
“(...) Revisão da interpretação adotada por esta Tuma Nacional de
Uniformização, fixando entendimento de que a expressão “trabalhadores na
agropecuária”, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/64,
também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente
na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e
agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de
suas atividades como tempo de serviço especial. (...)”.
09. Contudo, os vínculos empregatícios de trabalhador rural, mantidos com pessoa física,
ainda que desempenhados em engenho de cana-de-açúcar, inviabilizam o enquadramento

como atividade especial. Tais trabalhadores rurais não eram abrangidos pela Previdência
Social Urbana, mas pelo FUNRURAL, para os quais não era prevista a concessão de
aposentadoria por tempo de serviço ou especial.
10. Ocorre que a decisão guerreada entendeu que "da análise da CTPS (anexo 06),
verifica-se que no período de 01/09/1986 a 28/04/1995 a parte autora manteve vínculo
com empregador pessoa física, sendo tal assertiva confirmada pelas informações
constantes do CNIS (anexo 14). Ressalte-se que apesar de constar o carimbo referente
ao ENGENHO MOÇAS, nele próprio há indicação do CPF da pessoa física SUELY M
CARNEIRO LEÃO, de modo que entendo que a referência ao engenho se trata apenas
do tipo de estabelecimento e não da natureza jurídica do ente patronal," motivo pelo
qual os períodos guerreados não foram reconhecidos como especiais.
11. Para chegar à conclusão diferente, a Turma Regional precisaria analisar o acervo
probatório, em especial as anotações da CTPS do autor (ANEXO 6), o que não é possível
em sede de incidente de uniformização regional.
12. Assim, 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.
13. Para além deste argumento, ainda que a Turma Regional pudesse analisar os
documentos e concluir que tratava-se de engenho pessoa jurídica, em recente julgado, o
Superior Tribunal de Justiça superou os precedentes da TRU5 e da TNU, verbis:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL.
LAVOURA
DA
CANA-DE-AÇÚCAR.
EQUIPARAÇÃO.
CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de
tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom
Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como
empregado rural.
2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da
lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser
enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária
constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da
prestação dos serviços.

3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo
de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa
mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime
do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014).
4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja
empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de
seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria
profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito
subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria
especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no
AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no
REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no
REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ
12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576.
5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para
não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade
exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.
(PUIL 452/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019)
14. Nos termos da Questão de Ordem n.º 24 da TNU, "Não se conhece de incidente de
uniformização interposto contra acórdão que se encontra no mesmo sentido da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, externada em sede de incidente de
uniformização ou de recursos repetitivos, representativos de controvérsia".
15. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
16. 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
regimental, 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, data da validação.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

27. 0503861-24.2018.4.05.8311
Recorrente: Nancy Maria Freitas da Rocha
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrida: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Luiz Bispo Da Silva Neto
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura de Sousa Brasil
VOTO-EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU
QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DO PRESIDENTE DA TR/PE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO

SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VÁLIDO. REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental (anexo 45) interposto contra decisão da Presidência da
Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (anexo 44) que negou provimento ao
agravo interposto contra a decisão do Presidente da Turma Recursal de Pernambuco que,
por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização Regional.
Em apertada síntese, os Senhores Presidentes identificaram que o Incidente de
Uniformização Regional não apontou paradigma válido que viabilizasse o conhecimento
do recurso. Ademais, o(a) agravante pretende o reexame do arcabouço probatório.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Analisando detidamente os autos, é patente que o agravo regimental não merece
prosperar.
Consoante dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 10.259/2001, o Pedido de Uniformização
Regional deve ser fundado em divergência sobre questões de direito material entre Turma
Recursais da mesma Região:
Artigo 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em
reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.
O Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, aplicado subsidiariamente à
Turma Regional, estabelece que:
Art. 15. O pedido de uniformização será inadmitido quando não preenchidos todos os
requisitos de admissibilidade recursal, notadamente se:
I – não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, como cotejo analítico dos
julgados, e identificado o processo em que proferido;
II – não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela própria Turma
Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia;
De uma singela leitura do Incidente de Uniformização (anexo 36) proposto pelo(a)
agravante, é fácil perceber que, em relação aos pontos questionados acerca da análise
qualitativa dos agentes biológicos e a ineficácia do Equipamento de Proteção Individual,
não foi indicada nenhuma decisão de qualquer outra Turma da 5ª Região que exponha

entendimento jurídico conflitante com aquele exarado pelo acórdão guerreado. Como se
verifica das razões expostas, o agravante apresentou paradigmas do Supremo Tribunal
Federal (ARE 664.335), da Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 504956312.2013.4.04.7100), do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1436160/RS), do TRF da 5ª
Região (APELREEX 08008365420134058100) e do TRF da 4ª Região (APELREEX
5036192-44.2014.404.7100), estando ausente, portanto, paradigma regional válido sobre
os citados pontos.
Por sua vez, em relação à necessidade de análise da validade do Certificado de Aprovação
do EPI, apesar da apresentação de paradigmas de Turmas Recursais da 5ª Região, houve
manifestação específica sobre o tema pela Turma Recursal de origem, de modo que a
parte autora, através de seu(sua) advogado(a), pretende a rediscussão da matéria com o
reexame das provas produzidas nos autos, em evidente afronta à Súmula n.º 42 da Turma
Nacional de Uniformização:
Súmula 42: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame da
matéria de fato.
Vê-se, portanto, que o(a) recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer dissídio
jurisprudencial entre Turmas Recursais da mesma Região, requisito indispensável para o
conhecimento do incidente de uniformização.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da Turma
Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 5.ª
Região em, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Regimental, nos
termos do presente do voto e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Recife, data da validação.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

28. 0502020-55.2017.4.05.8108
Recorrente: Manoel Javan Fontenele
Advogado: Ronizia Aurea de Vasconcelos – OAB/CE 024162
Recorrida: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Marcus Vinícius Parente Rebouças
Relator: Juíza Federal Paula Emília Moura de Sousa Brasil

EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SEGURO
DEFESO AO PESCADOR ARTESANAL. ROL DE EQUIPAGEM.
EXIGÊNCIA SUPRIDA POR OUTROS DOCUMENTOS QUE
ALCANCEM O MESMO FIM. VINCULAÇÃO DO PESCADOR à
EMBARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por
Manoel Javan Fontenele à Turma Regional de Uniformização (TRU), com fundamento
no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal
do Ceará, que, reformando a sentença de origem, julgou improcedente seu pedido de
seguro defeso ao pescador artesanal.
A 1ª Turma Recursal do Ceará reformou a sentença de primeira instância,
julgando improcedente o pedido da parte autora de seguro defeso, em razão da não
apresentação do rol de equipagem.
A parte autora, ora recorrente, alega que a citada exigência pode ser suprida
pela apresentação de outros documentos que alcancem o mesmo fim, a saber, vincular o

pescador a uma embarcação específica. Aponta como paradigma julgado da 3ª Turma
Recursal do Ceará (Anexo 24 - processo nº 0502014-48.2017.4.05.8108), o qual teria
reconhecido que a apresentação de declaração firmada perante o representante do
Ministério Público do Estado do Ceará supriria a exigência do rol de equipagem. Assim,
no julgado paradigma, a 3ª TR do Ceará considerou que é possível a utilização de outros
documentos para vincular o pescador à embarcação em que exerceu a pesca artesanal, em
substituição ao rol de equipagem.
No primeiro juízo de admissibilidade, o Pedido de Uniformização de
Jurisprudência foi admitido, conforme decisão do Juiz Presidente da Primeira Turma
Recursal do Ceará (Anexo 39).
Por sua vez, em razão do reconhecimento do preenchimento dos requisitos
necessários, o incidente teve seguimento deferido pelo Presidente desta TRU, como se vê
da decisão do anexo 41.
É o relatório.
VOTO
O seguro-desemprego do pescador artesanal é um benefício de natureza
temporária, destinado a prover o sustento dessa categoria durante o período de proibição
da pesca, em que essa atividade fica suspensa para a procriação da espécie.
A respeito do seguro-desemprego devido aos pescadores artesanais, a Lei
10.779/2003, nos artigos 1º e 2º, com as alterações trazidas pela Lei 13.134/2015, dispõe
atualmente que:
“Art. 1o O pescador artesanal de que tratam a alínea “b” do inciso VII do
art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea “b” do inciso VII
do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua
atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e
individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício
do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, durante
o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da
espécie.
(Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 1o Considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade
exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em
curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em
curso, o que for menor.
(Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 2o O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador
se dedique.
§ 3o Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período
compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for
menor.
(Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 4o Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial
pescador artesanal que não disponha de outra fonte de renda diversa da
decorrente da atividade pesqueira.
(Incluído dada pela Lei nº 13.134, de
2015)
§ 5o O pescador profissional artesanal não fará jus, no mesmo ano, a mais
de um benefício de seguro-desemprego decorrente de defesos relativos a
espécies distintas.
(Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 6o A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à
pesca nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os
requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei.
(Incluído dada pela Lei
nº 13.134, de 2015)
§
7o
O
intransferível.

benefício
do
seguro-desemprego
é
pessoal
(Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)

e

§ 8o O período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite
máximo variável de que trata o caput do art. 4o da Lei no 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o do referido
artigo.
(Incluído dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
Art. 2o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receber e
processar os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do
regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 1o Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de
nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou assistencial de
natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílioacidente.
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
§ 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS
os seguintes documentos:
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente
atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo
Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano,

contado da data de requerimento do benefício;
13.134, de 2015)

(Incluído pela Lei nº

II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro
da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de
que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou
comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha
(Incluído pela Lei nº
comercializado sua produção a pessoa física; e
13.134, de 2015)
III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência Social que
comprovem:
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1o desta Lei;
Lei nº 13.134, de 2015)

(Incluído pela

b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3o do art. 1o desta
Lei;
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)
c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade
pesqueira.
(Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015) (...)”
Nesse mesmo parâmetro, os arts. 2º e 3º da Resolução CODEFAT nº 657, de
16 de dezembro de 2010, estabelecem os requisitos do processo de habilitação do
pescador artesanal:
“Art. 2º Terá direito ao Seguro-Desemprego o pescador que preencher os
seguintes requisitos no processo de habilitação:
I - ter registro como Pescador Profissional, categoria artesanal, devidamente
atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, emitido pelo
MPA, com antecedência mínima de um ano da data do início do defeso;
II - possuir inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS como
segurado especial;
III - possuir nota fiscal de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica, ou
pessoa física equiparada à jurídica no período compreendido entre o término
do defeso anterior e o início do defeso atual;
IV - na hipótese de não atender ao inciso III e ter vendido sua produção a
pessoa física, possuir comprovante de recolhimento ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, constando em matrícula própria no Cadastro

Específico - CEI, no período compreendido entre o término do defeso
anterior e o início do defeso atual;
V - não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da
Previdência ou da Assistência Social, exceto auxílioacidente, auxílioreclusão e pensão por morte; e
VI - não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho, ou outra fonte
de renda diversa da decorrente da pesca.
Art. 3º O benefício do Seguro-Desemprego será requerido pelo pescador
profissional, categoria artesanal, nas unidades de atendimento autorizadas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, vedada a intervenção de
agenciadores/despachantes no processo de habilitação, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I - documento de identificação oficial;
II - comprovante de inscrição no Programa de Integração Social - PIS ou
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;
III - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
IV - Carteira de Pescador Profissional, categoria artesanal, emitida e
atualizada pelo MPA, cuja data do primeiro registro comprove a
antecedência mínima de um ano da data do início do defeso;
V - comprovante de venda de pescado ou comprovante de recolhimento ao
INSS, conforme disposto nos incisos III e IV do art. 2º, desta Resolução;
VI - comprovante do Número de Inscrição do Trabalhador - NIT como
segurado especial na Previdência Social;
VII - comprovante de inscrição no Cadastro Específico do INSS - CEI,
quando necessário;
VIII - comprovante de domicílio.
§ 1º No momento da recepção do Seguro-Desemprego o pescador
profissional, categoria artesanal, assinará declaração de que não dispõe de
outra fonte de renda, que se dedicou à pesca em caráter ininterrupto durante
o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, e que assume
responsabilidade civil e criminal por todas as informações prestadas para
fins de concessão de benefício Seguro-Desemprego.

§ 2º O pescador profissional, categoria artesanal, que opera com auxílio de
embarcação que necessitem de autorização específica perante o Ministério
da Pesca e Aquicultura, deve, ainda, apresentar cópia do Certificado de
Registro da Embarcação, emitido pelo MPA, comprovando que a permissão
de pesca concedida é direcionada para a captura da espécie objeto do defeso.
§ 3º Nos casos de embarcações com propulsão a motor, o pescador deve
apresentar cópia do Título de Inscrição de Embarcação registrado no
Ministério da Marinha.
§ 4º Instruirão o processo de habilitação, cópia da documentação de que
trata os incisos I a VIII deste artigo, mediante apresentação de documento
original, e documentação exigida no § 1º.
§ 5º O Ministério do Trabalho e Emprego poderá, por meio da SPPE, quando
julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do benefício,
conforme Parágrafo único, art. 2º da Lei 10.779/2003, mediante Instrução
Normativa.”
O Decreto n.º 8.424/2015, que regulamenta a Lei n.º 10.779/03, apresenta o
mesmo rol de documentos, reforçando, no art. 2º, inciso V, que, para ter direito o segurodesemprego, o pescador artesanal não pode ter vínculo de emprego, ou outra relação de
trabalho, ou outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira vedada pelo
período de defeso.
Por fim, o aludido ato infralegal prevê que o INSS poderá expedir atos
complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício, o
que deu ensejo à edição da Instrução Normativa INSS 83, de 18 de dezembro de 2015, a
qual prevê a exigência, além da documentação já elencada na Lei e no Decreto, dos
seguintes documentos, para os defesos restritos à pesca embarcada (art. 6, inc. VI):
a) Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em que conste a autorização
para captura da espécie objeto do defeso;
b) para as embarcações com propulsão a motor, cópia do Título de Inscrição
de Embarcação registrado na Marinha do Brasil;
c) Caderneta de Inscrição e Registro - CIR, emitido pela Diretoria de Portos
e Costas da Marinha do Brasil - DPC, em que conste a categoria do titular
como pescador profissional;
d) rol de equipagem da embarcação, emitida pela DPC, em que conste o
pescador no rol de tripulantes.

A documentação exigida pelo art. 6º, inc. VI, da IN 83/2015, no entanto, não
pode ser exigida dos pescadores artesanais relativamente ao defeso iniciado em 1 de
dezembro de 2015, exceto quanto ao Certificado de Registro de Embarcação. É que o
referido ato infralegal foi editado em 18 de dezembro de 2015, data posterior ao período
referente ao o desempenho da atividade pesqueira artesanal que fundamenta a concessão
do seguro entre 2015-2016 (junho a novembro de 2015).
Nos períodos de defeso anteriores não havia a obrigatoriedade de
apresentação da documentação supra indicada, não podendo a Administração surpreender
o pescador artesanal com exigências de novos documentos referentes a períodos
pretéritos, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, além da
irretroatividade das leis e atos normativos infralegais.
Pois bem. O cerne do presente caso consiste em saber se o rol de equipagem,
previsto no art. 6º, VI, d, da IN 83/2015, pode ser suprido por outros documentos.
Analisando detidamente a IN 83/2015, verifica-se que a apresentação do rol
de equipagem tem por objetivo averiguar se o pescador consta dentre os tripulantes da
embarcação em que alega ter exercido a pesca artesanal no período que antecede o defeso.
A dispensabilidade do documento é, inclusive, prevista na própria Instrução
Normativa, conforme se infere do art. 6º, §2º, que assim dispõe:
“§ 2° Os documentos listados nos incisos II a VI do caput serão dispensados
caso as informações constem em bases governamentais disponibilizadas ao
INSS por outros órgãos, nos termos do art. 2° do Decreto n° 6.932, de 11 de
agosto de 2009.”
Assim, tendo o pescador apresentado outros documentos que atestem o
exercício do labor pesqueiro em uma embarcação específica, como a declaração firmada
perante o Ministério Público Estadual, em que o dono do barco lista os tripulantes que
trabalharam no período que antecede o defeso, resta suprida a exigência do rol de
equipagem.
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao incidente de
uniformização, para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem
para adequação do julgado à seguinte tese ora fixada: “O rol de equipagem pode ser
suprido por outros documentos que comprovem que o pescador fez parte da tripulação
da embarcação e exerceu a pesca artesanal no período que antecede o defeso.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros
da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região em, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do relatório e do voto da Juíza Federal
Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Recife, data da validação.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, conhecer e dar
provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto da Relatora. Vencido,
Dr. Almiro.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU
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EMENTA
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. INFORMAÇÃO DE USO DE EPI EFICAZ.
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA EM SENTIDO DIVERSO.
AGENTES
ERGONÔMICOS,
FÍSICOS
E
MECÂNICOS.

NECESSIDADE DE CONTRAPROVA, NO CASO CONCRETO,
PARA AFASTAR A VALIDADE DA ANOTAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE EPI EFICAZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por
Marcos Antônio Freitas da Silva à Turma Regional de Uniformização (TRU), com
fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 10.259/01, em face de acórdão proferido pela 1ª
Turma Recursal do Ceará, que, mantendo a sentença de origem, julgou improcedente seu
pedido de abono de permanência.
A 1ª Turma Recursal do Ceará manteve a sentença de primeira instância, que
julgou improcedente o pedido da parte autora de abono de permanência, em razão do não
reconhecimento da especialidade de períodos laborados como agente de endemias, tendo
em vista que, segundo suas razões, houve utilização de Equipamento de Proteção
Individual eficaz, afastando, portanto, a especialidade do labor.
A parte autora, ora recorrente, alega que a simples informação de que o
Equipamento de Proteção Individual – EPI foi eficaz não é suficiente para descaracterizar
o labor especial, necessitando de efetiva prova de sua eficiência. Aponta como paradigma
julgado da 3ª Turma Recursal do Ceará (Anexo 37 - processo nº 050048214.2018.4.05.8105), o qual teria reconhecido que “a mera informação de ‘EPI eficaz’,
por si só, não tem o condão de elidir o reconhecimento da especialidade da atividade”,
havendo a necessidade da comprovação de que o equipamento foi capaz de neutralizar os
efeitos dos agentes nocivos durante a jornada de trabalho.
No primeiro juízo de admissibilidade, o Pedido de Uniformização de
Jurisprudência foi admitido, conforme decisão do Juiz Presidente da Segunda Turma
Recursal de Pernambuco (Anexo 40).
Por sua vez, em razão do reconhecimento do preenchimento dos requisitos
necessários, o incidente teve seguimento deferido pelo Presidente desta TRU, como se vê
da decisão do anexo 42.
É o relatório.
VOTO
É cediço que a aposentadoria especial foi instituída por meio da Lei n.º
3.807/60 e regulamentada pelo Decreto n.º 53.831, de 25.3.64 que elencou as atividades
profissionais classificadas como insalubres, perigosas ou penosas. Tal benefício decorre

do trabalho exercido em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física
do segurado, e tem por finalidade compensar o trabalho do empregado que presta serviços
em condições adversas à saúde ou que desempenha atividades com riscos superiores aos
normais. Portanto, para a aposentadoria especial, assim como, para algum período de
labor ser considerado especial, é pressuposto a agressão à saúde do indivíduo através
da exposição a agentes nocivos. Destarte, o segurado deverá fazer prova do trabalho
nestas condições.
Para o deslinde da questão, deverá ser observada a legislação vigente no
momento da prestação do trabalho, de modo que pertine a lição jurisprudencial de que
"(...) I - A redação do art. 31 da Lei 3.807/60 não suscita dúvidas quanto à admissibilidade,
já àquela época, da aposentadoria especial, nos prazos ali especificados, conforme a
atividade profissional exercida pelo segurado, considerada penosa, insalubre ou perigosa,
em listagem divulgada por Decreto do Poder Executivo, o que ocorreu com a
promulgação do Decreto 53.831, de 25/3/64. II - Anteriormente à publicação da Lei
9.032/95 exigia-se, apenas, a comprovação do segurado estar exercendo, efetivamente,
determinada atividade considerada insalubre pela legislação, ou, caso a atividade não
constasse das tabelas anexas aos Decretos 53.831/64 e 89312/84 (que é a mesma do
Decreto 83.080/79), que o segurado tenha ficado exposto àqueles agentes considerados
nocivos, o que se fazia através de formulário próprio (DSS 8030 ou SB 40). (...)" (TRF
2ª Região, 1.ª Turma, AC 279170, DJU 4/12/2002, p. 104, Relator Juiz Ney Fonseca).
Note-se que a partir desta Lei n.º 9.032, de 1995, a comprovação da atividade
especial é feita por intermédio dos formulários (SB-40 e DSS-8030), até a edição do
Decreto n.º 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória n.º
1.523/96 (convertida na Lei n.º 9.528/97), que passou a exigir o laudo técnico.
Também a respeito do tema sob análise, é pertinente citarmos a lição do
eminente magistrado Sérgio Pinto Martins (Direito da Seguridade Social, 2002, p.
375/376):
O tempo de serviço para os efeitos da aposentadoria especial é considerado
em relação aos períodos correspondentes a trabalho permanente e habitual
prestado em atividades sujeitas a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do segurado.
Pelo que se observa da atual redação do § 3º do art. 57 da Lei nº 8.213, não
terá direito a aposentadoria especial o segurado que trabalhou
ocasionalmente ou de maneira intermitente em condições prejudiciais à sua
saúde. Agora, mesmo que haja exposição intermitente ou ocasional em
condições nocivas à saúde do trabalhador, não haverá direito à
aposentadoria especial. A palavra "permanente" pode ser interpretada no
sentido de que o trabalho em condições nocivas à saúde deve ser diário ou
durante toda a jornada de trabalho.

O segurado deve ficar diariamente exposto a agentes nocivos, físicos,
químicos e biológicos ou associação de agentes.
Trabalho não ocasional nem intermitente é aquele em que na jornada de
trabalho não houve interrupção ou suspensão do exercício de atividade com
exposição aos agentes nocivos, em que não foi exercida, de forma
alternada, atividade comum e especial.(grifei).
Do exposto, em epítome, conclui-se que em relação ao período trabalhado
antes de 29/4/95 - data da Lei n.º 9.032/95 - não se exige laudo, exceto para ruído; já
quando o período laborado é posterior ao dia 29/4/95, para a comprovação da atividade
especial, exigem-se os formulários próprios (SB-40 e DSS-8030), em qualquer caso,
independentemente da atividade exercida; e depois de 5 de março de 1997 - edição do
Decreto n.º 2.172/97 que regulamentou a Medida Provisória n.º 1.523/96 - é
imprescindível o laudo técnico.
Por sua vez, a TNU já decidiu que a exibição do Perfil Profissiográfico
Previdenciário dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de
comprovação de condição especial de trabalho. Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSABILIDADE DE
LAUDO TÉCNICO. 1. O INSS interpôs pedido de uniformização de
jurisprudência impugnando acórdão que, mesmo sem amparo em laudo
técnico, reconheceu condição especial de trabalho por exposição a ruído.
Alegou que o conjunto de documentos que instrui os autos é integrado apenas
por um formulário PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário). Suscitou
divergência jurisprudencial em face de acórdãos paradigmas que
consideram imprescindível a apresentação de laudo técnico para reconhecer
condição especial de trabalho por exposição a ruído. 2. Em regra, o PPP
dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de
comprovação de condição especial de trabalho. Precedentes: PEDILEF
2006.51.63.000174-1, Juiz Federal Otávio Port, DJ 15/09/2009; PEDIDO
2007.72.59.003689-1, Rel. Juiz Federal Ronivon de Aragão, DOU
13/05/2011; PEDILEF 2009.72.64.000900-0, Rel. Rogerio Moreira Alves,
DJ 06/07/2012. 3. O art. 161, IV, da revogada IN INSS/PRES nº 20/2007
previa que para períodos laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único
documento exigido do segurado seria o PPP. E o § 1º do mesmo artigo
ressalvava que, quando o PPP contempla os períodos laborados até
31/12/2003, o LTCAT é dispensado. A mesma previsão consta do art. 272, §
2º, da IN INSS/PRES nº 45/2010, atualmente em vigor. 4. O PPP é preenchido
com base em laudo técnico ambiental elaborado por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho. A validade do conteúdo do PPP
depende da congruência com o laudo técnico. Essa congruência é presumida.

A presunção relativa de congruência do PPP com o laudo técnico dispensa,
em regra, que este documento tenha que ser apresentado conjuntamente com
o PPP. Circunstancialmente pode haver dúvidas objetivas sobre a
compatibilidade entre o PPP e o laudo técnico. Nesses casos, é legítimo que
o juiz condicione a valoração do PPP à exibição do laudo técnico ambiental.
No presente caso, porém, não foi suscitada nenhuma objeção ao PPP. A
apresentação de laudo técnico ambiental para aferir a validade do teor do
PPP deve ser a exceção, e não a regra. 5. Reiterado o entendimento de que,
em regra, deve ser considerado exclusivamente o PPP como meio de
comprovação da exposição do segurado ao agente insalubre, inclusive em se
tratando de ruído, independentemente da apresentação do respectivo laudo
técnico-ambiental. 6. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os
processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam
automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de
origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que
confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, "a",
do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da
Justiça Federal em 24/10/2011. 7. Pedido improvido.A Turma, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao incidente de uniformização,
nos termos do voto do Juiz Relator. (PEDILEF 200971620018387, JUIZ
FEDERAL HERCULANO MARTINS NACIF, TNU, DOU 22/03/2013.)
Vale salientar ainda que a elaboração de laudo pericial após o término do
período laborado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física não impede o
reconhecimento da atividade especial, haja vista que, como as condições do ambiente de
trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, é razoável supor que em
tempos pretéritos a situação era pior ou, quando menos, igual à constatada na data da
elaboração do documento técnico. Da mesma forma, o laudo pode valer para períodos
futuros desde que presentes informações sobre a manutenção do layout e demais
condições de trabalho. Nesta senda, a Súmula 68 da TNU: O laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado. (LAZZARI, Manual de Direito Previdenciário, 2013, p. 728).
Pois bem. O cerne do presente caso consiste em saber se a menção, no PPP,
de que o Equipamento de Proteção Individual foi eficaz é suficiente ou não para afastar o
trabalho em condições insalubres.
Esta Turma Regional de Uniformização já se posicionou, em diversas
ocasiões, no sentido de que, havendo a informação de uso de EPI eficaz pelo segurado,
estaria afastada a especialidade da atividade desempenhada, salvo contraprova técnica em
sentido contrário.
Seguem algumas decisões deste Colegiado Regional:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU
QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/SE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA
NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. POR
MAIORIA, AGRAVO PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DO EPI COM FUNDAMENTO EM
REGRAS DE EXPERIÊNCIA OU PRESUNÇÃO COM BASE NO QUE
SE SUPÕE ORDINARIAMENTE ACONTECER. NECESSIDADE DE
PROVA TÉCNICA OU COM FORÇA EQUIVALENTE QUE AUTORIZE
O RECONHECIMENTO QUE O USO DO EPI NÃO É SUFICIENTE
PARA AFASTAR O RISCO À VIDA OU À SAÚDE DO SEGURADO.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF
n.º 347/2015, interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional
de Uniformização da 5ª Região que negou provimento ao agravo interposto
contra a decisão do Presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária de
Sergipe que, por sua vez, negou seguimento a Incidente de Uniformização
Regional.
(...)Todavia, após voto de desempate do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Federal Coordenador dos Juizados Especiais Federais da
5ª Região, sagrou-se vencedor o entendimento esposado pelo Juiz Federal
Jorge André de Carvalho Mendonça, dando provimento ao agravo.
Asseverou que segundo o acórdão recorrido, “em se tratando de agentes
biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor ter sido prestado em
ambiente insalubre (esgoto, no caso concreto), onde é notória a presença de
germes infecciosos ou parasitários animais, sendo desnecessário que o
contato se dê de forma permanente (durante toda a jornada), já que o risco
de acidente independe do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI
ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos nocivos”.
Já o paradigma, tratando também de agente biológico, sustenta que “restou
consignada a utilização de EPI eficaz em todo o interregno laboral.
Vejamos. O formulário PPP (anexo 16) descreve que a parte autora exerceu
atividades como guarda de endemias, em decorrência das quais esteve
exposta a agente s biológicos e químicos, mas fez uso de EPI (botinas de
couro, capacete de aba total, bonés de brim e calças de brim cáqui, camisas
de mangas curtas e longas de brim cáqui, aventais, luvas nitrílicas, de raspas
de couro e de látex, EPA, óculos de segurança de acrílico ou policarbonato,

máscaras respiradoras faciais completas), equipamento que, funcionando
em conjunto, reputo eficaz para neutralizar a nocividade dos agentes em
questão, consoante novo entendimento dessa Terceira Turma Recursal”.
Portanto, embora para o paradigma seja a situação fática do caso concreto
que afasta a especialidade do tempo submetido a agente biológico pelo uso
de EPI eficaz, para o acórdão o EPI eficaz nunca afasta a especialidade
para o mesmo agente nocivo. Concluiu, assim, estar caracterizada a
divergência, entendimento acompanhado pela maioria.
Pois bem, vamos ao do pedido de uniformização!
Quanto ao mérito, por unanimidade, prevaleceu o entendimento firmado nos
pedidos de uniformização n.º 0502984-72.2017.4.05.8003 (agente agressivo
eletricidade) e n.º 0510956-75.2017.4.05.8300 (agente agressivo biológico profissão auxiliar de enfermagem), também julgados por esta Turma
Regional de Uniformização em 10 de junho de 2019.
Por relevante, reproduzo as razões de decidir do acórdão proferido no
primeiro, de relatoria do Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira, que
muito bem sintetiza os debates a respeito da (im)possibilidade do magistrado
afastar a informação de que o Equipamento de Proteção Individual é eficaz
com fundamento em "regras de experiência":
No caso, a questão a ser uniformizada diz respeito, como visto, à
possibilidade de se considerar determinado período como laborado sob
condições prejudiciais à saúde ou à vida do segurado submetido a altas
tensões (superior a 250 volts) mesmo quando conste, na prova dos autos
(laudo técnico e/ou PPP), informação de que, durante o período sob
análise, houve o uso de EPI eficaz.
Como disseram tanto o julgado recorrido como os paradigmas, o Pleno do
egrégio Supremo Tribunal Federal, apreciando o ARE nº 664335 em sessão
realizada no dia 4/12/2014, assentou a tese segundo a qual o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção
individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
Ocorre que aquela Egrégia Corte Suprema deixou aberta a possibilidade de
aferição, em cada caso, da real eficácia do EPI informado nos PPPs e/ou
laudos técnicos, tendo dito 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(...)" (ARE
664335, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
04/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015).
Penso que a questão que envolve saber se determinado equipamento de
proteção individual tem, ou não, o condão de afastar concretamente o risco
à saúde/vida de determinado segurado implica, para a adoção de
determinada conclusão, premissas fundadas em argumentos de ordem
técnica, que extrapolam o ramo jurídico do conhecimento.
Em outras palavras, ainda que o juiz possa se valer, para decidir, do
chamado princípio do livre convencimento motivado, não sendo compelido
a acompanhar a conclusão de provas técnicas, para que possa, em
determinado caso, refutar a informação presumidamente técnica contida em
laudo ou PPP no sentido de que houve o uso de EPI eficaz, tem o ônus
argumentativo de demonstrar, com suporte em elementos probatórios
razoáveis e não meramente subjetivos, as razões pelas quais se pode afirmar
que os EPIs utilizados não são verdadeira e seguramente hábeis a afastar o
prejuízo à vida e/ou saúde do segurado.
Do contrário, estar-se-ia a incorrer em interpretação do instituto da
aposentadoria especial que foi expressamente refutada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento acima aludido, qual seja, a que considera
que a simples presença do fator de insalubridade ou periculosidade no
ambiente de trabalho é capaz, independentemente dos efeitos concretos e
reais que possa acarretar sobre a pessoa do segurado, de gerar o direito à
aposentadoria especial ou ao reconhecimento de determinado período como
tendo sido laborado em condições especiais.
Inclusive, em leitura do inteiro teor do julgamento do ARE nº 664335,
observa-se que os Ministros estavam de posse e inclusive citaram
informações de ordem técnica para concluir que, no caso do agente ruído, a
insalubridade se estende além dos danos à audição e, assim, o uso de
protetor auricular, por exemplo, não é suficientemente eficaz para afastar
os danos à saúde do segurado.
No caso do agente eletricidade, há elementos suficientes para concluir de
forma apriorística, em divergência com as informações contidas em laudos
técnicos e PPPs, que os EPIs fornecidos e utilizados não são capazes de
neutralizar o perigo imposto ao segurado?

Registro que, pessoalmente, já enfrentei casos em que havia, no próprio PPP
fornecido por companhia de energia elétrica - PPP esse que informava o uso
de EPI eficaz -, ressalva, no campo de observações, no sentido de que os
EPIs não descartavam os riscos ao segurado. Ora, nessa situação, tem-se
que a eficácia do EPI já restou fragilizada pelo próprio PPP, de forma que
haveria aí um exemplo de caso em que haveria elementos probatórios
suficientes para permitir o reconhecimento da especialidade do período
laborado sob alta tensão.
Mas, em casos em que não se dispõe de tal ressalva e nem foi produzida
prova técnica no sentido da ineficácia do EPI, havendo, ao revés, apenas a
informação acerca da eficácia do EPI, pode-se reconhecer a especialidade
do período em questão?
(...) Diferentemente do caso envolvendo o agente ruído, em que o Supremo
Tribunal Federal dispunha de elementos probatórios de ordem técnicocientífica capazes de subsidiar a conclusão genérica e aplicável a qualquer
caso – enquanto não houver evolução da própria técnica disponível - no
sentido de que o uso de EPI não afasta a insalubridade provocada por ruído
acima dos limites de tolerância previstos na legislação, não se observa, nos
julgados favoráveis à desconsideração da eficácia dos EPIs, a citação de
estudos, perícias ou doutrinas de especialistas preconizando a ineficácia dos
EPIs quando se tem em vista a exposição do segurado a altas tensões.
De maneira geral, ainda que não o digam expressamente, os julgados
parecem se valer do que o art. 375 do CPC denomina de “regras da
experiência comum” para chegar à conclusão acerca da ineficácia dos EPIs
fornecidos. Afirma-se que seria algo presumido, inerente à natureza da
atividade, matéria notória, entre outras expressões que, em suma, revelam
algo que representa o senso comum acerca da questão em debate, ou melhor,
regras de experiência técnica, para usar uma expressão legal.
Ocorre que o próprio art. 375 do CPC guarda importante ressalva quanto à
sua aplicação pelo juiz, qual seja, a necessidade produção de prova pericial
quando a questão envolver, pelo menos para o homem médio, necessidade
de prova pericial. Confira-se:
Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de
experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

No dizer de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de
Oliveira[1][1]:
[…] Distinguem-se as regras da experiência comum, induzidas a partir da
observação do cotidiano (p. ex.: em determinado local da cidade, a partir de
determinado horário, há engarrafamentos constantes), de regras de
experiência técnica, que são conhecimentos técnicos de acesso
generalizado (“vulgarizados”), como, por exemplo, o período de gestação
da mulher e a lei da gravidade.
As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos,
principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata
de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou
“apanágio de especialistas”, que por qualquer razão a tenha (o magistrado
também tem formação em engenharia, por exemplo), torna-se indispensável
a realização de perícia.
Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame
pericial.
Com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diversa, creio que
a questão acerca da eficácia de EPI para neutralizar determinado agente
nocivo é daquelas de natureza técnica que demandam prova pericial ou algo
de força probante equivalente (a exemplo de documentos que evidenciem a
ineficácia do equipamento de proteção no caso concreto, seja pela
impropriedade do instrumento ou por uso inadequado; a inexistência de
certificado de aprovação dos EPIs ou certificados inválidos ou vencidos;
estudos que apontem evidências científicas acerca da ineficácia do EPI etc),
não sendo possível aqui o recurso a regras de experiência.
Registre-se que, na linha do que decidido pelo STF em sede de repercussão
geral, não há necessidade de as provas gerarem certeza sobre a ineficácia
do EPI, bastando que haja dúvida razoável a respeito, dúvida essa advinda
do quadro probatório produzido em cada caso concreto, e não de presunção
aplicável a todos os casos, ressalvada a demonstração de evidências
científicas, tal como ocorre com o ruído, capazes de permitir uma
generalização de entendimento".
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização
interposto pelo INSS para fixar a tese de que, sem a existência de
contraprova no caso concreto, não é possível presumir, no caso do agente
biológico, a ineficácia em abstrato de EPIs apontados como eficazes, nos

PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os riscos inerentes ao
trabalho. Determino a devolução d feito à Turma de origem para que
proceda à reanálise do caso à luz das premissas aqui
estabelecidas.” (Processo n° 0508228-43.2017.4.05.8500, Relator Juiz
Federal Gustavo Melo Barbosa, julgado em 10/06/2019, unânime)
“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU
QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO DO PRESIDENTE DA TR/SE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA
NEGADO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIRMADO. AGRAVO
PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGENTES
QUÍMICOS AVALIADOS QUALITATIVAMENTE E QUE NÃO
CONSTAM DA LISTA DE AGENTES CANCERÍGENOS (LINACH).
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, SALVO CONTRAPROVA
TÉCNICA EM SENTIDO DIVERSO. RECURSO DO INSS PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Regimental, previsto no art. 4º, III, da Resolução CJF
n.º 347/2015, interposto contra decisão da Presidência da Turma Regional
de Uniformização da 5ª Região que negou provimento ao agravo interposto
contra a decisão do Presidente da Turma Recursal da Seção Judiciária de
Sergipe, que, por sua vez, não admitiu o Incidente de Uniformização
Regional.
2. 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 e ausência de similitude fática.
3. É o breve relatório. Passo a decidir.
(...)6. No caso dos autos, creio que a divergência jurisprudencial está
demonstrada, pois enquanto a Turma Recursal de Sergipe excepciona a
eficácia do equipamento de proteção individual sempre que o agente
químico for apurado qualitativamente, o paradigmas apontados da Turma
Recursal do Rio Grande do Norte e da 3ª Turma Recursal de Pernambuco
não fariam essa distinção.
(...)10. Diante disso, dou provimento ao agravo e conheço o pedido de
uniformização.
11. Quanto ao tema, a Turma Regional de Uniformização, em sua última
sessão de 10/06/2019, nos autos do Processo n.º 0502984-

72.2017.4.05.8003, fixou a tese de que "sem a existência de contraprova
no caso concreto, não é possível presumir, no caso do agente eletricidade,
a ineficácia em abstrato de EPIs apontados como eficazes, nos PPPs e/ou
laudos técnicos, para neutralizar os riscos inerentes ao trabalho sob tensão
superior a 250 Volts".
(...)13. No acórdão recorrido, com todas as vênias, a Turma Recursal de
Sergipe chegou à conclusão de que o equipamento de proteção individual EPI não era eficaz para agentes químicos mensurados qualitativamente por
mera presunção, sem qualquer fundamentação técnica e científica.
14. Atente-se que a própria autarquia previdenciária, com fundamento em
prova científica, afasta a eficácia dos equipamentos de proteção quando
diante de agentes reconhecidamente cancerígenos constantes do Grupo 1 da
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), seja a
avaliação qualitativa ou quantitativa.
15. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização
Regional para:
I) fixar a tese de reconhecer que, sem a existência de contraprova no caso
concreto, não é possível presumir, para os agentes químicos avaliados de
forma qualitativa e não incluídos no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos (LINACH), a ineficácia em abstrato do
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs apontados como eficazes nos
PPPs e Laudos Técnicos;
II) determinar a devolução do feito à Turma de origem, para que proceda à
reanálise do caso à luz das premissas aqui estabelecidas.” (Processo n.º
0505594-74.2017.4.05.8500, Relator: Juiz Federal Gustavo Melo Barbosa,
julgado em 09/09/2019, unânime)
De se ressaltar, no oportuno, que esta Turma Regional de Uniformização,
vem enfrentando a questão da informação sobre o uso de EPI eficaz, considerando o
agente nocivo indicado na espécie. Desta forma, já há julgados precedentes relativos ao
agente eletricidade, agentes biológicos, bem como agentes químicos não listados no
LINACH (Grupo 1), aferidos qualitativamente. É o quanto se infere dos Processos
nº. 0508228-43.2017.4.05.8500 e 0505594-74.2017.4.05.8500.
Tudo isto considerado, hei por bem conhecer do incidente de uniformização
para, nesta estreita quadratura da matéria conhecida, negar-lhe provimento e fixar a
seguinte tese:
Sem a existência de contraprova no caso concreto, não é possível
presumir, no caso dos agentes biológicos, químicos não listados no LINACH (grupo

1), ergonômicos, mecânicos e físicos, a ineficácia em abstrato de EPIs apontados
como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os riscos inerentes ao
trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, Acordam os Juízes integrantes da
Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região,
por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao incidente de
uniformização, fixando a seguinte tese: “Sem a existência de contraprova no caso
concreto, não é possível presumir no caso dos agentes biológicos, químicos não
listados no LINACH (grupo 1), ergonômicos, mecânicos e físicos, a ineficácia em
abstrato de EPIs apontados como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para
neutralizar os riscos inerentes ao trabalho, tudo nos termos do relatório e do voto da
Juíza Federal Relatora e dos votos orais de seus demais membros, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2019.

PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL RELATORA

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, conhecer o
incidente e negar provimento ao incidente de uniformização, fixando a seguinte tese:
“Sem a existência de contraprova no caso concreto, não é possível presumir no caso
dos agentes biológicos, químicos não listados no LINACH (grupo 1), ergonômicos,
mecânicos e físicos, a ineficácia em abstrato de EPIs apontados como eficazes, nos
PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os riscos inerentes ao trabalho, nos
termos do voto da Relatora.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE

(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto– Presidente da 3ª TR/CE
30. 0514188-73.2018.4.05.8102
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrida: Jose Raimundo Rodrigues
Advogado: Carla Raiane Santana Da Cruz - OAB/CE 035294
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Bruno Leonardo Câmara Carrá
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
VOTO VENCEDOR DE DR. CLÁUDIO KITNER
EMENTA: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE VALOR MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO
INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. IDADE INFERIOR A 65 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RENDA. ENTENDIMENTO
PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO OBSERVADO QUANTO
AO PONTO. MISERABILIDADE AFASTADA COM BASE EM OUTROS
FUNDAMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO FINANCEIRO.
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA PARCIALMENTE VERIFICADA COM O
ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. QUESTÃO DE ORDEM 18 DA TNU. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO INADMITIDO.
1. Trata-se de Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
pelo INSS perante a 1ª Turma Recursal do Ceará, admitido tanto na origem, como pela
Presidência desta TRU, sob o fundamento de demonstração da divergência de aplicação
do direito material pelo paradigma da 3ª Turma Recursal do Ceará, no tocante à idade
mínima de 65 anos do idoso integrante do núcleo familiar para exclusão do benefício de
valor mínimo na aferição da renda “per capita” delineadora da miserabilidade.
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 manteve a concessão do benefício assistencial ao idoso mediante
a exclusão da renda auferida pela esposa com fundamento na aplicação analógica do art.
34 do Estatuto do Idoso, ainda que a mesma não contasse com 65 anos na DER, alegando
a autarquia recorrente o descompasso com o paradigma indicado, a par do entendimento
consolidado nos Tribunais Superiores e no âmbito da própria TRU, todos no sentido de
subordinar a desconsideração dos rendimentos recebidos pelo beneficiário que conte com
65 anos ou mais.
4. No caso, observa-se caracterizada a divergência de interpretação quanto à faixa etária
a partir da qual o benefício auferido pelo idoso que não provê sua própria subsistência
pode deixar de compor a capacidade econômica do grupo familiar, como medida de
preservação da exclusividade da destinação de tal renda mínima.
5. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão paradigma, emanado da 3ª Turma Recursal do
Ceará, incluiu a renda mínima recebida pelo idoso com mais de 60 anos à época do
requerimento administrativo no cálculo da renda familiar “per capita” para os fins de
verificação da vulnerabilidade social do grupo familiar como um todo – art. 20 da Lei nº
8.742/93, precisamente com fundamento na aplicação do regime protetivo extraído do
art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.471/2003.
6. 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 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. 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”.
7. Nesse toar, cumpre destacar o enunciado da questão de ordem 18 da TNU acerca da
amplitude do dissídio jurisprudencial passível de uniformização jurisprudencial: “É
inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um
fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles”.
8. Dessume-se do reexame do acórdão recorrido a flexibilização do critério da renda
familiar para averiguação da miserabilidade, a qual terminou por ser aferida a partir de
outros elementos demonstradores da vulnerabilidade social autorizadora da intervenção
estatal concedida nos seguintes termos: “Destarte, não obstante a genitora do autor tenha
idade inferior a sessenta e cinco anos, percebe benefício de natureza previdenciária
(aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial), e referido benefício não
será computado para o cálculo da renda mensal para fins de concessão de amparo social
a outro membro da família. Ademais, ao meu sentir, as condições constatadas na
inspeção judicial não evidenciaram elemento demonstrativo de patrimonialidade. A
moradia apresenta-se modesta, construção em alvenaria, piso em cerâmica, teto sem
forro, guarnecida por eletrodomésticos e mobiliário bem simples, suficientes para suprir
as necessidades do cotidiano, não ostentando luxo ou sofisticação, além de não dispor
de qualquer outra fonte de renda para manutenção do sustento – anexo 29.

9. Deste modo, a despeito de dissociar-se do parâmetro etário de exclusão da renda
mínima da esposa idosa do autor, os demais indicadores de miserabilidade considerados
pelo julgado não foram confrontados pelo PUIL, tampouco pelo paradigma suscitado, e
nem poderia ser feito, sob pena de revolver matéria fática, esbarrando no outro óbice
estatuído na questão de ordem 42 da TNU.
10. Portanto, em que pese a impugnação da desconsideração da renda daquele que tem
menos de 65 (sessenta e cinco) anos, não questionou a miserabilidade globalmente
aferida, o que atrai a inadmissibilidade do pedido de uniformização nos termos da QO
18 da TNU.
11. Diante desse cenário, impende INADMITIR o pedido de uniformização regional.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por maioria de
votos, em INADMITIR O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL, nos
termos do voto do relator.
Recife,

data

da

validação.

CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator

VOTO VENCIDO DO RELATOR
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
VALOR MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO (65 ANOS OU MAIS) DO GRUPO
FAMILIAR. EXCLUSÃO DA RENDA. TEMA JÁ ENFRENTADO PELO STF,
PELO STJ E PELA TRU 5ª REGIÃO. DECISÃO IMPUGNADA EM
DESCONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES.
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
conceder o benefício assistencial pleiteado.
O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com
paradigma consubstanciado no acórdão da 3ª Turma Recursal/CE no processo nº
0505801-40.2016.4.045.8102 (anexo 31).

Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da
lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz
Coordenador”.
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz respeito à
possibilidade ou não de exclusão do valor do benefício percebido por membro da
unidade familiar que ainda não tenha completado a idade de 65 anos ao tempo do
requerimento administrativo nos casos de benefícios assistenciais.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré
indica, de forma acertada, que o acórdão ora impugnado entendeu que o valor
recebido pela esposa do autor deveria ser excluído do cálculo da renda per capita,
por aplicação analógica do art. 34 do Estatuto do Idoso, ainda que ela não possuísse
65 anos de idade ao tempo do requerimento administrativo. No paradigma
apontado, por sua vez, decidiu-se que os membros da unidade familiar que não
possuíssem 65 anos de idade ao tempo do requerimento administrativo não
poderiam ter a renda excluída para fins de aferição da renda per capita do núcleo
da parte autora.
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.
A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 203, inciso V, um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso (65 anos,
por força da Lei 10.471/2003), que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
O art. 20, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social
– LOAS), com as modificações patrocinadas pelas Leis nºs 12.435 e
12.470/2011, determina que, para obter a concessão do benefício assistencial na
qualidade de deficiente, a pessoa deve apresentar impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial que possam obstaculizar a sua
participação plena e efetiva no tecido social em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Quanto ao critério de exclusão da renda per capita familiar, observase que o tema objeto do presente Pedido de Uniformização já foi enfrentado por esta
TRU em processo de nº 0511727-09.2010.4.05.8200, julgado em sessão realizada em
16/05/2016, citando como precedente processo de nº 0509457-75.2011.4.05.8200
anteriormente julgado em sua 10ª sessão em 07/10/2013 nos seguintes termos:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO.

ART. 34 DO ESTATUTO DO IDOSO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE VALOR MÍNIMO RECEBIDO POR
IDOSO (65 ANOS OU MAIS) DO GRUPO FAMILIAR.
EXCLUSÃO DA RENDA. TEMA JÁ ENFRENTADO PELA
TRU DA 5ª REGIÃO E PELO STF. DECISÃO IMPUGNADA
CONSONANTE OS PRECEDENTES.
PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.
VOTO
Relatório
- Trata-se de incidente regional de uniformização de
jurisprudência proposto contra Acórdão da TR/PB que,
mantendo a sentença pelos mesmos fundamentos, negou o pleito
autoral de concessão de benefício assistencial, por não satisfazer
os requisitos de renda per capta, considerando a inclusão, para
fins de cômputo, do benefício previdenciário de valor mínimo
recebido por membro idoso do grupo familiar.
- Conforme consta do aresto paradigma apresentado da Turma
Recursal do Rio Grande do Norte, deve-se desconsiderar o valor
percebido por integrante do núcleo familiar, maior de sessenta
anos de idade, no caso de o montante ser decorrente de benefício
previdenciário e corresponda a um salário mínimo, conforme
aplicação analógica do art. 34, Parágrafo único, da Lei nº
10.741/2003 (anexo 19).
- Aduz a existência de divergência entre o acórdão impugnado e
a decisão da Turma Recursal Potiguar, evidenciando a imensa
similitude entre os objetos das duas demandas, já que o ponto em
destaque consiste em se determinar se a renda percebida por
idoso, a título de benefício previdenciário, no valor de um salário
mínimo, deve ser excluída do cálculo da renda familiar per capta
a que se refere o benefício assistencial do LOAS.
Da Admissibilidade do Recurso
Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se que o tema
objeto do presente Pedido de Uniformização já foi enfrentada por
esta TRU em processo julgado em sua 10ª sessão em 07/10/2013
- Processo n. 0509457-75.2011.4.05.8200, nos seguintes termos:
INCIDENTE
REQUISITOS

REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
DE
DIVERGÊNCIA
PREENCHIDOS.

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO DO ESTATUTO DO
IDOSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 580.963/PR.
JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS MÍNIMOS RECEBIDOS POR
PESSOA IDOSA NA FORMA DO ART. 1º DA LEI Nº.
10.741/03. INCIDENTE PROVIDO.
- Nos termos da Lei n.º 10.259/01, 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.
Cabendo à Turma Regional quando o pedido for fundado em
divergência entre Turmas da mesma Região (art. 14, § 1º).
- Atendida as condições gerais de admissibilidade e preenchido
o requisito de divergência entre as decisões apontadas. Incidente
conhecido.
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº.
580.963/PR, declarou a inconstitucionalidade por omissão
parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo único do art. 34
da Lei nº 10.471/2003 (Estatuto do Idoso).
- O art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso deve ser
interpretado extensivamente, a fim de, afastando a omissão
apontada, para garantia da coerência do sistema da seguridade
social, admitir que sejam excluídos do cômputo da renda familiar
também outros benefícios previdenciários de valor mínimo
recebidos por pessoa idosa (art. 1º, da lei 10.741/2003).
- Incidente conhecido e provido, para, na forma do que decidido
pela Suprema Corte no julgamento do RE nº. 580.963/PR,
admitir a exclusão do cômputo da renda familiar de benefício de
valor mínimo recebido por pessoa idosa na forma do art. 1º, da
Lei nº. 10.741/2003.
- Dada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009
declarada pelo STF nas ADIs nºs 4357 e 4425, deve haver
incidência de correção monetária (INPC), a partir de quando
deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui
perseguidas, e juros de mora no percentual de 0,5% (meio por
cento) ao mês até 2/5/2012, e a partir de 3/5/2012, data de início
de vigência da MP nº 567/2012 (norma convertida na Lei nº

12.703, de 7/8/2012), juros moratórios segundo a sistemática
aplicada à poupança (0,5% enquanto a meta SELIC for superior
a 8,5% ou 70% da meta da taxa SELIC quando esta for igual ou
inferior a 8,5%), a contar da citação inicial válida (Súmula nº
204-STJ).
- Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 580.963/MT (J. 18/04/2013), também já havia
declarado a inconstitucionalidade, por omissão parcial, do art.
34, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003 e concluiu que a
aposentadoria no valor de um salário mínimo percebida por idoso
integrante do grupo familiar não pode ser incluída no cálculo da
renda familiar per capita, para fins de apuração da condição de
miserabilidade, no tocante à concessão do benefício assistencial
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social
- Ademais, deve-se observar que a exclusão da renda
percebida a título de benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo só poderá ocorrer caso o idoso titular do
referido benefício possua 65 (sessenta e cinco) anos de idade
ou mais, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.742/93.
- Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado acosta-se ao
entendimento jurisprudencial adotado por esta Turma Regional.
- Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao incidente de
uniformização, determinando, a devolução dos autos à origem.
É como voto.
Por oportuno, transcreva-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema n.º 640 em sede de recursos repetitivos no mesmo sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM
SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.
1. Recurso especial no qual se discute se o benefício
previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário
mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou
não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa
deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial
submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC,
define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto
do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício
assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que
benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um
salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per
capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do
§ 7º do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5º, II,
e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.
(REsp 1355052/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 05/11/2015)
No julgado acima mencionado, consignou-se o seguinte:
"Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência
suscitado pelo INSS, a Terceira Seção passou a entender que o
benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo,
recebido por maior de 65 anos, também deve ser afastado
para fins de apuração da renda mensal per capita quando
objetivada a concessão de benefício de prestação continuada.
Registre-se, por oportuno, que na decisão da e. Relatora que
recebeu o aludido incidente, consta tratar-se de pedido de
benefício assistencial feito por idoso, como bem destacado da
tribuna pela Ilustre representante do INSS, sendo que o caso dos
autos diz respeito a benefício assistencial requerido por
deficiente.
(...)
O normativo informa que o valor recebido por idoso, a partir
dos 65 anos de idade e a título de benefício de prestação
continuada, não deve fazer parte da renda da família de que trata
o artigo 20, § 3º, do da Lei n. 8.742/93.
É dizer, o idoso que completa 65 anos de idade e não provê a
sua subsistência ou não a tem provida com o auxílio da família
não deve compor a dimensão econômica do núcleo familiar
quando em análise a concessão de outro benefício assistencial a
idoso. E isso se deve porque a renda mínima que ele recebe é
personalíssima e se presta, exclusivamente, à sua manutenção,
protegendo-o da situação de vulnerabilidade social. Assim, a
proteção aos idosos aqui tem nítido caráter assistencial.

Conclui-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça também só
exclui do cálculo da renda familiar benefícios de prestação mínima recebidos por
idosos com mais de 65 anos de idade.
A Turma Nacional de Jurisprudência também não exclui do cálculo
da renda familiar os benefícios de valor mínimo recebidos por idosos com mais de
60 e menos de 65, mas apenas aquele com idade superior a 65 anos:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO
Nº 34 DO ESTATUTO DO IDOSO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA ACOSTADO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO QUANTO A ESTE PONTO.
AFASTAMENTO DA RENDA PER CAPITA SUPERIOR A ¼
DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO ÚNICO CRITÉRIO PARA
AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20.
INCIDENTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Alega, ainda, que o valor auferido a título de benefício
previdenciário de sua genitora deve ser excluído do cômputo da
renda per capita da família, mediante aplicação analógica do art.
34 do Estatuto do Idoso. Quanto a esse ponto, apontou como
paradigma julgado da TNU.
(...)
5. Não conheço do incidente no tocante à alegação de aplicação
analógica do art. 34 do Estatuto do Idoso. Isso porque o acórdão
recorrido não se encontra dissonante do paradigma da TNU
apresentado, deixando de aplicar o referido artigo do Estatuto do
Idoso porque tal benefício é superior a 1(um) salário-mínimo.
Vejamos abaixo excerto da decisão proferida em sede de
embargos de declaração (página nº 210 do evento “diligência”):
“Examinando detidamente o voto condutor, verifica-se assiste
razão em parte à embargante, uma vez que não houve exame da
possível aplicação do art. 34 do Estatuto de Idoso ao caso
concreto. Contudo, tendo em vista que a aposentadoria por
invalidez percebida pela Senhora Nelcina Isabel Sotero
Rodrigues ultrapassa o valor do salário mínimo, não há que se

falar em excluir a renda desta por analogia ao artigo
supracitado”.
6. Ademais, sequer existe similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma da TNU, visto que, no caso
dos autos, a genitora titular do benefício previdenciário
possui idade inferior a 65 anos.
(...)
(PEDILEF
50106164720134047112,
JUIZ
FEDERAL
DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, TNU, DOU
05/02/2016 PÁGINAS 221/329.)
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO –
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) – DEFICIÊNCIA
MENTAL - CÔMPUTO DA RENDA MENSAL PER CAPTA
– EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE UM
SALÁRIO-MÍNIMO PERCEBIDO POR OUTRO MEMBRO
DA FAMÍLIA – POSSIBILIDADE.
(...)
Inicialmente, destaco que o autor possui 73 anos de idade (nasceu
em 16/07/1942), enquanto a esposa deste, Sra. Maria da Costa
Ramos, possui 66 anos (nasceu em 17/12/1948), sendo ambos
idosos, percebendo a última benefício de aposentadoria por idade
(NB 135.727.135-4), no valor de um salário-mínimo, conforme
carta de concessão juntada aos autos, o qual, conforme acórdão
recorrido, foi incluído no cálculo da renda per capita familiar.
(...)
O entendimento perfilhado por esta Corte, outrossim, ao qual que
me filio, é no sentido de que o magistrado deve levar em
consideração as condições pessoais da parte requerente, em
análise de miserabilidade, para a concessão de benefício
assistencial, quando a renda per capta for superior ao critério
econômico de ¼ do salário-mínimo vigente no país que, reitero,
não é mais absoluto, não devendo ser o único critério utilizado
para a apuração da vulnerabilidade, não devendo ser óbice, por
si só, à sua concessão.
(...)
Por outro lado, apesar de ser ocioso o argumento, no particular,
registro meu posicionamento pessoal no sentido de exclusão,
para averiguação da renda compatível à concessão de LOAS, de
toda e qualquer renda, percebida por membro da família, no
montante de um salário mínimo. Anoto que a finalidade da Lei
nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), ao excluir da renda do núcleo
familiar o valor do benefício assistencial percebido pelo idoso,
foi protegê-lo, destinando essa verba exclusivamente à sua
subsistência. Na mesma linha de raciocínio, também o benefício
previdenciário no valor de um salário mínimo recebido por

maior de 65 anos deve ser afastado para fins de apuração da
renda mensal per capita objetivando a concessão de benefício de
prestação continuada.
De fato, o entendimento de que somente o benefício assistencial
não é considerado no cômputo da renda mensal per capita
desprestigia o segurado que contribuiu para a Previdência Social
e, por isso, faz jus a uma aposentadoria de valor mínimo, na
medida em que este tem de compartilhar esse valor com seu
grupo familiar. O mesmo se diga da renda, de qualquer natureza,
no montante já mencionado, percebida por pessoa inválida que
dela necessita, às inteiras, para a sua própria sobrevivência.
(...)
(PEDILEF 50132130220114047001, JUIZ FEDERAL JOSÉ
HENRIQUE GUARACY REBÊLO, TNU, DOU 06/11/2015
PÁGINAS 138/358.)
Logo, observa-se que o acórdão recorrido diverge dos entendimentos
jurisprudenciais adotados pelo SF, pelo STJ, pela TNU e por esta TRU 5ª Região.
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
PU Regional para, na forma do que decidido pela Suprema Corte no julgamento do
RE nº. 580.963/PR, pelo STJ no Tema n.º 640, pelos precedentes da TNU e da TRU
5ª Região acima citados, admitir a exclusão do cômputo da renda familiar de
benefício de valor mínimo recebido por pessoa idosa que possua mais de 65 anos de
idade.
Por conseguinte, ANULO o acórdão impugnado e determino o retorno dos
autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao novo julgamento do recurso
inominado, em obediência ao que restou decidido nesse acórdão.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, não conhecer o
pedido de uniformização regional, nos termos do voto vencedor de Dr. Cláudio
Kitner. Vencidos o Relator (Dr. Júlio), Dr. Almiro e Dr. Guilherme.

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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

31. 0502649-89.2018.4.05.8303
Recorrente: Manoel Gomes De Lima
Advogado: Aristoteles Allan Marques Barbosa – OAB/PE029241 e Outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Joaquim Lustosa Filho
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA 3ª TR/PE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DESTA TURMA REGIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou
provimento a agravo de decisão da 3ª TR/PE que negara seguimento a incidente de
uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o seguinte
(anexo 48):
Trata-se de agravo inominado, interposto pela parte autora, contra decisão da Presidência
da 3ª TR/PE que inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, ao
fundamento de que o recurso implicaria em reexame de matéria fática (Súmula nº 42, da
TNU).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso inominado, interposto pela parte
autora, condenando o INSS a averbar os períodos de 02/02/1976 e 30/12/1976, de
02/02/1979 a 30/12/1979 e de 02/02/1980 a 08/08/1980, deixando de reconhecer como
especial, contudo, o período de 02/05/2006 a 30/06/2011, portanto, não concedendo o
benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

A Turma Recursal não reconheceu a especialidade do período de 02/05/2006 a
30/06/2011 em virtude de o PPP indicar a utilização do EPI eficaz.
A parte autora, ora agravante, alega que se deve considerar a especialidade, uma vez que
mera indicação de utilização de EPI eficaz no PPP não é capaz de descaracterizar a
especialidade do período.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigma da TR/SE (0502747-36.2016.4.05.8500),
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, evitando-se, portanto, soluções
jurídicas divergentes para casos similares.
A questão em análise diz respeito a suficiência ou não da indicação do EPI eficaz no PPP
para descaracterizar a especialidade.
Sobre a matéria, esta Turma Regional de Uniformização, quando do julgamento do
processo nº 0502984-72.2017.4.05.8003, firmou a seguinte tese; “verbis”:
“EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. DISCUSSÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL EM DECORRÊNCIA DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A ELETRICIDADE
SUPERIOR A 250 VOLTS QUANDO O PPP E/OU LAUDO TÉCNICO APONTA O USO
DE EPI EFICAZ. A ANÁLISE DA EFICÁCIA DO EPI DEPENDE DE
CONHECIMENTO DE NATUREZA TÉCNICA QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DAS
REGRAS DE EXPERIÊNCIA (ART. 375 DO CPC) OU PRESUNÇÃO COM BASE NO
QUE SE SUPÕE ORDINARIAMENTE ACONTECER. HAVENDO INFORMAÇÃO NO
SENTIDO DA UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ NO CASO DO AGENTE
ELETRICIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DE PROVA TÉCNICA OU
COM FORÇA EQUIVALENTE CAPAZ DE DEMONSTRAR A SUBSISTÊNCIA DE
FATOR DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE DO SEGURADO NÃO OBSTANTE O USO
CORRETO DE EPI APONTADO COMO EFICAZ. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO, PARA: A) FIXAR A TESE DE QUE, SEM A EXISTÊNCIA DE
CONTRAPROVA NO CASO CONCRETO, NÃO É POSSÍVEL PRESUMIR, NO CASO
DO AGENTE ELETRICIDADE, A INEFICÁCIA EM ABSTRATO DE EPIS
APONTADOS COMO EFICAZES, NOS PPPS E/OU LAUDOS TÉCNICOS, PARA
NEUTRALIZAR OS RISCOS INERENTES AO TRABALHO SOB TENSÃO SUPERIOR A
250 VOLTS; B) DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO À TURMA DE ORIGEM,
PARA QUE PROCEDA À REANÁLISE DO CASO À LUZ DAS PREMISSAS AQUI
ESTABELECIDAS.

(...) Com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diversa, creio que a questão
acerca da eficácia de EPI para neutralizar determinado agente nocivo é daquelas de
natureza técnica que demandam prova pericial ou algo de força probante equivalente (a
exemplo de documentos que evidenciem a ineficácia do equipamento de proteção no caso
concreto, seja pela impropriedade do instrumento ou por uso inadequado; a inexistência
de certificado de aprovação dos EPIs ou certificados inválidos ou vencidos; estudos que
apontem evidências científicas acerca da ineficácia do EPI etc), não sendo possível aqui
o recurso a regras de experiência, mesmo que o caso revele submissão a elevadas
tensões.
Registre-se que, na linha do que decidido pelo STF em sede de repercussão geral, não
há necessidade de as provas gerarem certeza sobre a ineficácia do EPI, bastando que
haja dúvida razoável a respeito, dúvida essa advinda do quadro probatório produzido
em cada caso concreto, e não de presunção aplicável a todos os casos, ressalvada a
demonstração de evidências científicas, tal como ocorre com o ruído, capazes de permitir
uma generalização de entendimento.
Assim, fixadas essas premissas, voto por dar provimento ao pedido de uniformização
interposto pelo INSS, para: a) fixar a tese de que, sem a existência de contraprova no caso
concreto, não é possível presumir, no caso do agente eletricidade, a ineficácia em abstrato
de EPIs apontados como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os
riscos inerentes ao trabalho sob tensão superior a 250 Volts; b) determinar a devolução
do feito à Turma de origem, para que proceda à reanálise do caso à luz das premissas aqui
estabelecidas. (0502984-72.2017.4.05.8003, Rel. Juiz Federal Leopoldo Fontenele
Teixeira. Julgamento em Sessão Ordinária em 10.06.2019. Decisão por unanimidade).
Dessa forma, por não existir contraprova no caso concreto de que o EPI utilizado não era
capaz de neutralizar a nocividade do agente eletricidade, a indicação de que ele era eficaz,
constante no PPP, que deve ser considerada.
Neste diapasão, conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência da Turma Regional de Uniformização - TRU.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
DECISÃO
De início, entende-se que o presente agravo interno não merece ser provido.
O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigma consubstanciado
no acórdão proferido pela TR/SE no processo de nº 0502747-36.2016.4.05.8500 (anexo
38).
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 afastamento da
especialidade do labor quando há exposição à eletricidade e o Perfil Profissiográfico
Previdenciário
(PPP)
juntado aos autos noticia o uso de EPI eficaz.
Quanto ao mérito em si, observa-se que o tema objeto do presente Pedido de
Uniformização já foi enfrentado por esta TRU em processo julgado em sua 28ª sessão
em 10/06/2019- Processo n. 0502984-72.2017.4.05.8003, nos seguintes termos:
EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. DISCUSSÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL EM DECORRÊNCIA DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A ELETRICIDADE
SUPERIOR A 250 VOLTS QUANDO O PPP E/OU LAUDO TÉCNICO APONTA O USO
DE EPI EFICAZ. A ANÁLISE DA EFICÁCIA DO EPI DEPENDE DE
CONHECIMENTO DE NATUREZA TÉCNICA QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DAS
REGRAS DE EXPERIÊNCIA (ART. 375 DO CPC) OU PRESUNÇÃO COM BASE NO
QUE SE SUPÕE ORDINARIAMENTE ACONTECER. HAVENDO INFORMAÇÃO NO
SENTIDO DA UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ NO CASO DO AGENTE
ELETRICIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DE PROVA TÉCNICA OU
COM FORÇA EQUIVALENTE CAPAZ DE DEMONSTRAR A SUBSISTÊNCIA DE
FATOR DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE DO SEGURADO NÃO OBSTANTE O USO
CORRETO DE EPI APONTADO COMO EFICAZ. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO, PARA: A) FIXAR A TESE DE QUE, SEM A EXISTÊNCIA DE
CONTRAPROVA NO CASO CONCRETO, NÃO É POSSÍVEL PRESUMIR, NO CASO
DO AGENTE ELETRICIDADE, A INEFICÁCIA EM ABSTRATO DE EPIS
APONTADOS COMO EFICAZES, NOS PPPS E/OU LAUDOS TÉCNICOS, PARA
NEUTRALIZAR OS RISCOS INERENTES AO TRABALHO SOB TENSÃO SUPERIOR A
250 VOLTS; B) DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO À TURMA DE ORIGEM,
PARA QUE PROCEDA À REANÁLISE DO CASO À LUZ DAS PREMISSAS AQUI
ESTABELECIDAS.
(...) Com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diversa, creio que a questão
acerca da eficácia de EPI para neutralizar determinado agente nocivo é daquelas de
natureza técnica que demandam prova pericial ou algo de força probante equivalente (a
exemplo de documentos que evidenciem a ineficácia do equipamento de proteção no caso
concreto, seja pela impropriedade do instrumento ou por uso inadequado; a inexistência
de certificado de aprovação dos EPIs ou certificados inválidos ou vencidos; estudos que
apontem evidências científicas acerca da ineficácia do EPI etc), não sendo possível aqui
o recurso a regras de experiência, mesmo que o caso revele submissão a elevadas
tensões.
Registre-se que, na linha do que decidido pelo STF em sede de repercussão geral, não
há necessidade de as provas gerarem certeza sobre a ineficácia do EPI, bastando que

haja dúvida razoável a respeito, dúvida essa advinda do quadro probatório produzido
em cada caso concreto, e não de presunção aplicável a todos os casos, ressalvada a
demonstração de evidências científicas, tal como ocorre com o ruído, capazes de permitir
uma generalização de entendimento.
Assim, fixadas essas premissas, voto por dar provimento ao pedido de uniformização
interposto pelo INSS, para: a) fixar a tese de que, sem a existência de contraprova no caso
concreto, não é possível presumir, no caso do agente eletricidade, a ineficácia em abstrato
de EPIs apontados como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os
riscos inerentes ao trabalho sob tensão superior a 250 Volts; b) determinar a devolução
do feito à Turma de origem, para que proceda à reanálise do caso à luz das premissas aqui
estabelecidas. (0502984-72.2017.4.05.8003, Rel. Juiz Federal Leopoldo Fontenele
Teixeira. Julgamento em Sessão Ordinária em 10.06.2019. Decisão por unanimidade).
Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado, ao inferir que o uso de EPI eficaz afasta a
especialidade da atividade laboral submetida ao agente nocivo eletricidade, encontra-se
em consonância com entendimento jurisprudencial adotado por esta Turma Regional. Isso
significa dizer que a eficácia em abstrato do EPI não foi afastada por qualquer elemento
de prova constante dos autos.
Na hipótese, incide a Questão de Ordem nº 13 da TNU, que assim dispõe: “Não cabe
Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização
de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do
acórdão recorrido”. (Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de
Uniformização, do dia 14.03.2005).
Por outro lado, a tese que for firmada na TNU no representativo de controvérsia referente
ao processo de nº 0004439-44.2010.4.03.6318/SP – afetado em 27/06/2019 - será
devidamente analisada no pedido de uniformização nacional formulado também
formulado pela parte autora (anexo 40), não podendo ser estabelecida adequação por
prognóstico.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, negar provimento ao agravo
interno.
Recife, 09 de dezembro de 2019.

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Vencido, Dr. Gilton.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

32. 0512408-74.2018.4.05.8013
Recorrente: Manoel José dos Santos
Advogado: Thiago Silva Ramos - OAB/AL 007791
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: TRU 5ª Região – Relatoria: Júlio Rodrigues Coelho Neto
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
PROCESSO 0512408-74.2018.4.05.8013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES RECURSAIS.
ATIVIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO. PERÍODOS ANTERIORES A
EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. ENQUADRAMENTO EM ABSTRATO AOS ITENS
2.3.1 A 2.3.3 DO DECRETO Nº 53.831/64 QUE TRATAM DE TRABALHADORES
EM ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E TRABALHADORES EM EDIFÍCIOS,
BARRAGENS, PONTES E TORRES. PERÍODO ANALISADO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de decisão desta
TRU que, por maioria, negou provimento a agravo interno interposto pelo autor no
tocante ao ponto recursal que tratava acerca da especialidade de atividade por ele
desenvolvida no período de 03/02/1986 a 27/06/1988. O embargante argumenta que a
decisão contém erro material/contradição, uma vez que teria consignado que o recorrente
não seria servente de obras, mas sim empregado de agroindústria. Segue aduzindo que o
labor por ele exercido seria, de fato, o de servente perante a prefeitura de um Município
do Estado de Alagoas, razão pela qual pugna pela correção do suposto vício material.
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.”.
No caso, entretanto, verifica-se que não há no presente recurso qualquer
demonstração dos motivos ensejadores dos embargos declaratórios, expressamente
definidos no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais.
Compulsando os autos, observa-se que a atividade exercida pela parte
embargante no período de 03/02/1986 a 27/06/1988 foi analisada no acórdão
embargado em que este Relator restou vencido, tendo havido expressa manifestação
quanto ao ponto impugnado.
Dessa forma, não há que se falar em omissão/contradição ou obscuridade.
Com efeito, a parte embargante, na realidade, pretende rediscutir os fundamentos do
acórdão recorrido. Entretanto, os embargos de declaração não se afiguram meio próprio
ao reexame da causa. Ademais, para dirimir a controvérsia, o juiz não está compelido a
fundamentar sua decisão nos limites dos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, não
havendo que se falar em omissão.
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos embargos de declaração.
É como voto.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, por maioria, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.
Recife, 09 de dezembro de 2019.

JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO

Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Vencido, Dr. Gilton.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emíliba Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

33. 0505424-68.2018.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrida: Josefina Alexandre
Advogado: Bruno Luciano dos Santos Cyrillo – OAB/SE 007138
Origem: Turma Recursal SJSE – Relatoria: Fábio Cordeiro De Lima
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/SE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. AGRAVO PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DO EPI COM
FUNDAMENTO EM REGRAS DE EXPERIÊNCIA OU PRESUNÇÃO COM
BASE NO QUE SE SUPÕE ORDINARIAMENTE ACONTECER.

NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA OU COM FORÇA EQUIVALENTE QUE
AUTORIZE O RECONHECIMENTO QUE O USO DO EPI NÃO É SUFICIENTE
PARA AFASTAR O RISCO À VIDA OU À SAÚDE DO SEGURADO.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou
provimento a agravo de decisão da TR/SE que negara seguimento a incidente de
uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o seguinte
(anexo 35):
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo, interposto pelo INSS, contra decisão do Presidente da TR/SE que
negou seguimento ao Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência, sob o
fundamento de impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmula 42 da
TNU).
O acórdão recorrido manteve a sentença de parcial procedência que reconheceu os
períodos de labor prestados pela parte autoral, perfazendo, ao final, um total de 28 anos,
11 meses e 14 dias de tempo de contribuição de atividade laboral, rejeitando, contudo, o
pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (espécie 42), uma vez
que o PPP trazido em Anexo nº 09 demonstra que houve, efetivamente, exposição da
parte autora a agentes nocivos biológicos diversos (lixo urbano), por todos os períodos
dos vínculos com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB).
O agravante alega que o segurado, ao estar utilizando o chamado “EPI”, estava
trabalhando com o agente nocivo neutralizado, não lhe causando mal algum, não há como
se entender computável este período para fins de aposentadoria diferenciada.
Em defesa dessa tese, colaciona paradigmas da 1ª TR/PE (0512188-93.2015.4.05.8300S);
3ª TR/PE (0505837-12.2012.4.05.8300S) e da TRU da 5ª Região (051378207.2013.4.05.8400) 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, a fim de uniformizar a correta interpretação
acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, evitar
soluções jurídicas divergentes para casos similares.
No caso dos autos, a fundamentação do acórdão recorrido permite concluir que a parte
autora estava exposta a agentes biológicos para os quais a constatação de insalubridade
ficou comprovada nos autos, não se sujeitando a qualquer limite de tolerância.

Assim, o uso de EPI não descaracteriza a atividade como insalubre. A prevalecer o
entendimento do Instituto Nacional do Seguro Social, em verdade, que dariam os
trabalhadores, na contramão da política nacional de segurança do trabalho, estimulados a
não usarem o EPI, haja vista que o seu uso afastaria o direito à aposentadoria especial (ou
à contagem do tempo de serviço em condições especiais).
Diante dessas considerações, para o deslinde da presente questão faz-se necessária à
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.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
DECISÃO
Em que pese as razões acima mencionadas, entende-se que o presente agravo interno
merece ser provido.
O PU Regional é embasado na alegação de divergência com paradigmas
consubstanciados no acórdão proferido pela TRU 5ª Região no processo de nº
0513782-07.2013.4.05.8400 (anexo 27), bem como nos acórdãos proferidos pela 1ª e
3ª Turmas Recursais/PE, respectivamente, nos processos de nº 051218893.2015.4.05.8300 e nº 0505837-12.2012.4.05.8300 (anexos 28 e 29).
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”.
De início, entende-se que o acórdão julgado pela TRU 5ª Região no processo de nº
0513782-07.2013.4.05.8400 pode ser utilizado como paradigma para análise de
possível divergência com o caso em destaque. Apesar de esta Turma Regional não
se encaixar literalmente nos órgãos que a lei expressamente menciona como aptos a
legitimar a divergência de jurisprudência em processos no âmbito dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, entende-se que o incidente regional também é
cabível quando o acórdão recorrido confronta com a tese ou entendimento firmado
por esta Turma Regional. Nesse mesmo sentido, e em situação análoga, cite-se
precedente da TNU no processo de nº 200651510494973 (DJ 22/05/2009).
No caso, observa-se que o ponto central da discussão diz à especialidade do labor
quando há exposição a agentes biológicos e o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP)
juntado aos autos noticia o uso de EPI eficaz.

Nas razões do incidente de uniformização regional, a parte ré indica, de forma
acertada, que o acórdão ora impugnado, confirmando a sentença de procedência,
entendeu que a parte autora desenvolvia a atividade de gari com exposição a agentes
biológicos, de modo permanente, não eventual, não ocasional e nem intermitente, o
que legitimaria a caracterização da atividade como especial. Naquela decisão, restou
pontuado que eventuais incompletudes ou defeitos na elaboração do PPP devem ser
verificados pelo INSS junto ao empregador, não podendo haver prejuízo, em tese, à
parte que pleiteia a concessão do benefício com a contagem de tempo especial.
Analisando os argumentos contidos no acórdão recorrido, observa-se que não há
expressa menção à utilização de EPI eficaz (anexo 20), ponto central do presente
incidente (anexo 26). Não obstante, no decorrer do processo, a parte agravante opôs
embargos de declaração para que houvesse expressa manifestação acerca da eficácia
do EPI e consequente afastamento da atividade como especial (anexo 22), tendo o
juízo se limitado a afirmar que se tratava de prequestionamento (anexo 24). Nesse
tocante, reputa-se dispensável a expressa fundamentação acerca da matéria, uma
vez que admitido o chamado prequestionamento ficto, nos termos do art. 1025 do
NCPC: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Em sendo assim, entende-se que o acórdão recorrido pode ser confrontado com os
demais acórdãos paradigmas para análise de possível divergência jurisprudencial
regional.
Quantos aos acórdãos paradigmas, é certo que nos processos de nº 051378207.2013.4.05.8400 e de nº 0512188-93.2015.4.05.8300, julgados respectivamente pela
TRU 5ª Região e pela 1ª TR/PE, a mesma atividade laboral (gari) não foi reconhecida
como especial em razão da utilização de EPI eficaz.
Já no tocante ao acórdão constante do processo de nº 0505837-12.2012.4.05.8300,
julgado pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco, entende-se que também pode ser
considerado como paradigma, apesar de mencionar profissão diversa (auxiliar de
enfermagem). Isso porque, naqueles autos, houve afastamento da especialidade da
atividade exposta a agentes biológicos em razão da aplicação da tese jurídica de uso
de EPI eficaz.
Isso significa dizer que os julgados das demandas de nº 0513782-07.2013.4.05.8400,
nº 0512188-93.2015.4.05.8300 e nº 0505837-12.2012.4.05.8300 aplicaram a mesma
razão de decidir, dispensando a análise fática propriamente dita.
Diante disso, do cotejo entre o acórdão ora combatido e os julgados apontados como
paradigmas, observa-se restar caracterizada a divergência de entendimento e a
presença de similitude entre os processos da Turma Recursal de origem e da TRU

5ª Região, da 1ª e da 3ª Turmas Recursais/PE quanto ao direito material, razão pela
qual o PU Regional merece ser examinado.
Quanto ao mérito em si, observa-se que o tema objeto do presente Pedido de
Uniformização já foi enfrentado por esta TRU em processo julgado em sua 28ª sessão
em 10/06/2019- Processo n. 0508228-43.2017.4.05.8500, nos seguintes termos:
(...)
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/SE QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO
SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. POR MAIORIA, AGRAVO
PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DO EPI COM FUNDAMENTO EM REGRAS
DE EXPERIÊNCIA OU PRESUNÇÃO COM BASE NO QUE SE SUPÕE
ORDINARIAMENTE ACONTECER. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA
OU COM FORÇA EQUIVALENTE QUE AUTORIZE O RECONHECIMENTO
QUE O USO DO EPI NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O RISCO À VIDA
OU À SAÚDE DO SEGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
(...)Com todas as vênias daqueles que entendem de maneira diversa, creio que a questão
acerca da eficácia de EPI para neutralizar determinado agente nocivo é daquelas de
natureza técnica que demandam prova pericial ou algo de força probante equivalente (a
exemplo de documentos que evidenciem a ineficácia do equipamento de proteção no caso
concreto, seja pela impropriedade do instrumento ou por uso inadequado; a inexistência
de certificado de aprovação dos EPIs ou certificados inválidos ou vencidos; estudos que
apontem evidências científicas acerca da ineficácia do EPI etc), não sendo possível aqui
o recurso a regras de experiência.
Registre-se que, na linha do que decidido pelo STF em sede de repercussão geral, não
há necessidade de as provas gerarem certeza sobre a ineficácia do EPI, bastando que
haja dúvida razoável a respeito, dúvida essa advinda do quadro probatório produzido
em cada caso concreto, e não de presunção aplicável a todos os casos, ressalvada a
demonstração de evidências científicas, tal como ocorre com o ruído, capazes de permitir
uma generalização de entendimento".
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização interposto pelo
INSS para fixar a tese de que, sem a existência de contraprova no caso concreto, não
é possível presumir, no caso do agente biológico, a ineficácia em abstrato de EPIs
apontados como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os riscos
inerentes ao trabalho. Determino a devolução do feito à Turma de origem para que
proceda à reanálise do caso à luz das premissas aqui estabelecidas”.

Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado diverge do entendimento jurisprudencial
adotado por esta Turma Regional ao considerar a simples exposição a agentes biológicos
como circunstância autorizadora para reconhecimento da atividade especial.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA
CONHECER O PU REGIONAL. Quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao
pedido de uniformização regional, para, na forma do que decidido por este órgão
julgador, entender que sem a existência de contraprova no caso concreto, não é
possível presumir, no caso do agente biológico, a ineficácia em abstrato de EPIs
apontados como eficazes, nos PPPs e/ou laudos técnicos, para neutralizar os riscos
inerentes ao trabalho
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, por unanimidade, dar provimento ao agravo
interno e conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização regional, nos termos do
voto do relator.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao agravo interno e conhecer e dar provimento ao pedido de
uniformização regional, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti

Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

34. 0502926-29.2018.4.05.8102
Recorrente: Érika Julyana de Lima Cavalcante
Advogado : Amanda Cândido Bezerra, OAB/CE03862
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem:1ª Turma Recursal SJCE - Relatoria: Dartanhan Vercingetórix de Araújo e Rocha
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). IMPEDIMENTO DE
LONGO PRAZO NÃO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 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 53):
“
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo, interposto pela parte autora, contra decisão do Presidente da 1ª
TR/CE que negou seguimento ao Incidente Regional de Uniformização de
Jurisprudência, sob o fundamento de impossibilidade de reexame de matéria fáticoprobatória (Súmula 42 da TNU).
O Acórdão da Turma Recursal deu provimento ao recurso do INSS para julgar
improcedente o pedido da parte autora, que objetivava a concessão do benefício
assistencial de amparo ao deficiente – LOAS, por entender inexistentes impedimentos de
longo prazo, superiores a 02 (dois) anos.
A agravante aduz não haver, em nenhuma das respostas contidas no Laudo Médico
Oficial, informação de que a incapacidade é inferior a 02 (dois) anos e que apenas foi
informado que a pericianda estaria apta a exercer qualquer atividade um ano após a
estabilização do quadro de agressividade sem estipular um marco temporal definido.

Colaciona paradigmas da 1ª TR/PE (0500564-36.2018.4.05.8302) e da TR/RN (050132007.2016.4.05.8402), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001,
autorizadores do pedido de uniformização.
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, evitando-se,
portanto, que para casos similares haja soluções jurídicas divergentes.
No caso dos autos, conforme perícia, a parte autora, desde que feito o acompanhamento
adequado, estará apta a exercer qualquer atividade, cerca de 01 (um) ano após
estabilização do quadro de agressividade. Considerou-se, dessa forma, não preenchido o
requisito de impedimento de longo prazo e, consequentemente, desnecessária a realização
da análise do requisito da miserabilidade.
Sobre a matéria a TNU, quando do julgamento do Tema n.º 173, firmou tese de que “Para
fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa
com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade
laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de
2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data
prevista para a sua cessação”. Grifou-se.
Do acima exposto, infere-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento da TNU, motivo pelo qual deve incidir a Questão de Ordem nº 13 da TNU,
segundo a qual:
“Não cabe pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido”.
Ademais, como se não bastasse, os paradigmas invocados pela parte autora não guardam
similitude fática com o caso dos autos.
Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da QO nº 22 da
TNU, segundo o qual “É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por
decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica
com o acórdão paradigma.”
Ante o exposto, nego provimento ao agravo inominado.
DECISÃO
Não obstante as razões apresentadas, observa-se que o presente agravo interno não merece
ser provido.

O PU Regional é fundamentado na alegação de divergência com paradigmas
consubstanciados nos acórdãos da 1ª TR/PE e da TR/RN, proferidos nos processos nº
0500564-36.2018.4.05.8302 (anexo 44) e nº 0501320-07.2016.4.05.8402 (anexo 45),
respectivamente.
O ponto controverso diz respeito à necessidade de análise das condições pessoais para
fins de verificação do requisito de impedimento de longo prazo em benefícios
assistenciais.
Aduz a parte agravante, por ocasião desse incidente, que o acórdão recorrido dispensou a
averiguação das condições pessoais da parte autora para análise do requisito de
impedimento de longo prazo. Por sua vez, os acórdãos paradigmas, em circunstâncias
idênticas, reconheceram que a análise da existência de impedimento de longo prazo não
ficaria adstrita apenas à verificação da incapacidade laborativa, havendo necessidade de
conjugar o fator médico com os fatores sociais/pessoais dos demandantes.
Os paradigmas apontados, ao contrário do aduzido pela parte recorrente, não guardam
similitude fática e jurídica com o caso em exame.
Com efeito, o acórdão paradigma da 1ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo 44)
reconheceu que a parte autora apresentava “incapacidade” para fins de concessão de
benefício assistencial por possuir idade avançada (64 anos), baixa escolaridade (primeiro
grau incompleto), e por ser portadora de patologia impeditiva de exercício de sua
atividade laborativa atual. A seguir, citem-se trechos do julgado (anexo 44):
(...)
- No caso em apreço, entendo que essa excepcionalidade foi verificada. É que a Parte
Autora conta, atualmente, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, possui baixa
escolaridade (primeiro grau incompleto) e é portador de patologia que o impede de
exercer sua atividade laborativa habitual, conforme aludiu o Expert. Dessa forma, verifico
a inviabilidade do demandante de se reinserir no mercado atual de trabalho, não possuindo
aptidão para realizar outras atividades. Assim, comungando a incapacidade com suas
condições pessoais, entendo como satisfeito o requisito da incapacidade.
(...)
- No caso em análise, foi indicado no Laudo Social/MVF (anexo 23) que o particular
reside sozinho, não aufere renda e que conta totalmente com a ajuda de terceiros para as
despesas básicas.
-Analisando detidamente a prova dos autos, em especial o MVF/perícia social, sobretudo
as fotos da residência da requerente (anexo 23 e 24), observo que esta se encontra
claramente em situação de miserabilidade, sendo necessária a proteção do Estado.
Observo que o imóvel em que reside é cedido e que se encontra em estado de conservação
precário. Ademais, a residência é guarnecida por pouquíssimos móveis e

eletrodomésticos, que, por sua vez, estão velhos e desgastados, ou seja, bens que
corroboram a situação de miserabilidade social
suficiente para satisfazer o requisito pensado pelo constituinte ao prever o benefício em
hipótese.
-Dessa forma, constatada a incapacidade e a miserabilidade, temse como atendidos os requisitos para a concessão do benefício.
(...)
Já o acórdão paradigma da Turma Recursal do Rio Grande do Norte (anexo 45) utilizouse também das condições pessoais da parte autora (mecânico, 40 anos, ensino
fundamental incompleto, detentor de transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia) para concluir que o requisito do impedimento de longo
prazo encontrava-se preenchido. Para elucidar a questão, é de se transcrever parte do
julgado:
(...)
8. O caso em vergaste trata-se de Francisco da Silva Filho, 40 anos, mecânico, ensino
fundamental incompleto, detentor de transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia. O Expert concluiu que a patologia acarreta-lhe
incapacidade total e temporária para o trabalho.
9.Entrementes, cumpre observar que a análise da existência de impedimento de longo
prazo não fica adstrita à verificação da incapacidade laborativa. Isto porque, em se
tratando de benefício por incapacidade, necessário se faz que o julgador atribua especial
relevo às condições pessoais do autor, tais como o grau de escolaridade, o meio social em
que vive, a idade, o nível econômico e a atividade desenvolvida.
(...)
Sem embargo, o requisito da deficiência (impedimento mórbido), ficou plenamente
demonstrado, amoldando-se perfeitamente, o autor, à típica hipótese de concessão do
benefício assistencial, porquanto é portador de problema na coluna (“CID/10 –M51.1Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia”),
segundo informou o médico perito judicial (Anexo 23), que, aliado a graves barreiras
socioambientais, conforme asseverou a perita social (Anexo 32), o impede de obter seu
autossustento e de gerir sua própria vida, enquadrando-se como portador de deficiência
com impedimento de longo prazo, nos termos do disposto no art. 20, § 2º, incisos I e II,
da Lei nº 8.742/96, levando-se em conta a Súmula 48-TNU.
Importa esclarecer que o impedimento de curta duração, verificado pelo perito, não é
óbice à concessão do benefício assistencial, segundo a jurisprudência consolidada, como
alhures destacado, devendo o julgador observar o contexto biopsicossocial, conforme
recomendação da OMS e critérios da CIF, identificando outras barreiras que impedem ou

dificultam a acessibilidade e a proteção da pessoa deficiente, como determinado no Art.
16 do Decreto nº 6.214/2007.
Nesse aspecto, a perícia social é eloquente quanto às dificuldades vivenciadas
cotidianamente pelo autor diante de seu problema de saúde: “
O requerente relatou que seu filho Fabrício Eduardo,[10 anos de idade] dorme todas as
noites com ele, pois quando o Sr. Francisco se sente mal, Fabrício liga para a SAMU vir
socorrer seu pais. Não foi possível conversar com profissionais de saúde, pois o Bairro
Frei Damião está descoberta pela Estratégia Saúde da Família”(sem grifos), asseverou a
perita judicial na resposta ao Quesito 01 do respectivo laudo social.
Em resposta ao Quesito 06, a assistente social destacou: “O requerente relatou que quando
sua medicação falta na rede pública de saúde e não consegue doações, ele fica sem fazer
uso dos medicamentos”,acrescentando, no Quesito 12:
“A participação do requerente em ambientes sociais está restrita, pois o Sr. Francisco que
devido seus problemas de saúde ele sai pouco de casa, pois sente muitas dores pelo
corpo.O requerente é sempre atendido por profissionais da urgência do Hospital Regional
do Seridó, pois no bairro que o requerente habita não tem Unidade Básica de Saúde”(sem
grifos).
Em vista disso, é razoável admitir a existência de vários obstáculos socioambientais à
participação efetiva do autor na dinâmica social de seu meio, tanto pelo impedimento
mórbido que ora o acomete, ainda que momentaneamente, quanto pela conjuntura social
que o cerca, com escassez do mínimo existencial, a configurar um estado de exclusão
social.
Ademais, a sugestão pericial de tratamento pelo SUS em seis meses, para completo
restabelecimento do autor, está condicionada ao acesso imediato ao referido sistema, o
que não se vislumbra nem no horizonte próximo, tendo em vista a patente ineficiência do
Sistema Único de Saúde no atendimento e promoção da saúde básica da população
carente, sendo corriqueiro esperar-se por meses, até anos, por um simples exame, pior
ainda em relação a tratamento especializado. Tanto é assim, que o autor já se encontra
nessa situação de enfermidade desde 24/03/2015, conforme atestou o médico perito
(Quesito 4.5), estando, portanto, há quase 02 (dois) anos, sem acesso a tratamento
adequado. Logo, pelo exposto, só se pode concluir que o autor preenche o requesito da
De fato, o que se percebe a partir do julgamento dos paradigmas é que a análise das
condições pessoais dos demandantes para fins de preenchimento do requisito
incapacitante foi necessária já que havia elementos contundentes ou na perícia médica ou
nos atestados médicos juntados nos autos de efetiva restrição de participação social ou
mesmo inviabilidade do exercício de atividade laboral por parte dos autores que fossem
capazes de gerar impedimento de longo prazo.
Já no caso dos presentes autos, a decisão proferida pela Turma Recursal de origem, para
confirmar a sentença de improcedência, embasou-se nos elementos concretos de ausência

de impedimento de longo prazo, colhidos por ocasião da perícia médica, bem como pela
ausência de atestado médico ou relatórios escolares da parte autora que fossem capazes
de infirmar o respectivo laudo. Observa-se, pois, que o órgão julgador analisou, ao
contrário do aduzido pela parte agravante, as condições pessoais da parte autora no
momento em que afirmou que a patologia não a impedia de exercer uma vida laboral e
social normais e concluiu que a parte autora não apresentou documentação suficiente que
fosse capaz de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Isso quer dizer que não se
dispensou imotivadamente a análise pessoal/social da parte agravante, mas apenas
entendeu-se que a análise dos documentos juntados pela parte autora em conjunto com a
perícia médica judicial não conduziria a um julgamento de reconhecimento do requisito
incapacitante. É o que se extrai do julgado com transcrição abaixo (anexo 37):
(...)
No tocante à incapacidade para os menores, como é o caso dos autos o Decreto nº. 6.214,
de 26.09.2007, ainda em vigor e recentemente alterado pelo Decreto nº. 7.617, de
17.11.2011, estatui, no parágrafo 1º, do art. 4º, que “Para fins de reconhecimento do
direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças e adolescentes menores de
dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na
limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com
a idade”.
No presente caso, o laudo médico pericial (anexo 19) atesta que a parte autora é portadora
de “Retardo mental leve – CID10: F71.0”, apresentando apenas impedimentos parciais
de natureza intelectual. Refere ainda o douto perito a possibilidade de desempenho de
atividades próprias da idade quando devidamente acompanhada, estimando sua
recuperação dentro do período de um ano. Não obstante as alegações autorais, bem como
o entendimento do M.M julgador, verifica-se que a demandante não apresenta
documentação médica ou relatórios escolares aptos a infirmar as conclusões periciais.
Tais fatores, ao meu sentir, permitem que a parte autora possa exercer uma vida laboral e
social normal, a despeito da patologia de que é portadora.
Diante do exposto, a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do tema nº 173,
firmou a tese de que "para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente
com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de
impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso
concreto, desde a data do início de sua caracterização"
Em sendo assim e não havendo, no caso concreto, impedimentos por período superior a
2 anos, deve ser mantida a improcedência ao pedido.
Saliento que, no caso, o médico perito analisou todo o quadro fático patológico da parte
autora, bem como o conjunto de documentos médicos por ela apresentados, concluindo
que os impedimentos constatados não serão de longo prazo.

Em que pese os achados decorrentes da visita social, é de se concluir que não há
impedimentos de longo prazo, que efetivamente possam vir a resultar na impossibilidade
de acesso da autora ao mercado de trabalho e obstruir a participação plena na sociedade.
É de se concluir que o fundamento jurídico dos processos é diverso, posto que embasado
em situações fáticas divergentes. Não há, portanto, de se cogitar em aplicação idêntica do
mesmo resultado de julgamento dos acórdãos paradigmas.
Diante da ausência de similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, não se verifica
a alegada divergência. Corretas, pois, as decisões de inadmissão do vertente incidente,
conforme dispõe a Questão de Ordem nº. 22 da TNU: “É possível o não conhecimento do
pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
Para alcançar entendimento diverso, indispensável se faria adentrar a prova dos autos,
inviável no âmbito do presente incidente de uniformização regional, por óbice da Súmula
nº. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de
matéria de fato”).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Regional de Uniformização, à unanimidade, negar provimento ao agravo
interno.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
_____________________________________________________________________
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal

Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

35. 0508459-08.2019.4.05.8013
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrida: Cicera Faustino Dos Santos
Advogado: André Victor Vanderlei de Oliveira – OAB/AL 007311
Origem: Turma Recursal SJAL – Relatoria: Sérgio José Wanderley De Mendonça
Relator: Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DA TRU QUE
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TR/AL QUE, POR SUA VEZ, HAVIA NEGADO SEGUIMENTO
AO
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. AGRAVO PROVIDO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. 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. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
VOTO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da TRU/5ª Região que negou
provimento a agravo de decisão da TR/AL que negara seguimento a incidente de
uniformização regional de jurisprudência. A decisão ora agravada dispõe o seguinte
(anexo 48):
(...)
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo, interposto pelo INSS, contra decisão da Presidência da TR/AL que
inadmitiu o Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência, ao fundamento de
que o recurso estaria de acordo com o entendimento jurisprudencial da TRU/5ª Região
(Questão de Ordem nº 13, da TNU).

O acórdão impugnado manteve sentença de parcial procedência para condenar o INSS a
concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo
(06/12/2018), e com data de cessação do benefício fixada em seis meses da data de
publicação da sentença, isto é, a partir da data de implantação do benefício (DIP).
O INSS, ora agravante, por sua vez, sustenta que a DCB deveria ser fixada a contar da
data da realização da perícia médica.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 2º TR/PE (0500277-07.2017.4.05.8303)
e 3ª TR/PE (0500351-52.2017.4.05.8306), alegando atender aos requisitos do artigo 14,
da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização quando
houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas
Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta interpretação
acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se, portanto, soluções
jurídicas divergentes para casos similares.
Na 27ª Sessão realizada em 18-03-2019, esta TRU julgou o processo nº 050287892.2017.4.05.8106, de modo que foi firmado entendimento acerca da matéria, formando
precedente vinculante regional. Confira-se, “in verbis”:
“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 auxíliodoença 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.”
Na específica hipótese dos autos, a TR/AL demonstrou perfeitamente os motivos que
justificavam a fixação da DCB a contar da DIP, portanto, em data diversa do laudo
pericial. Confira-se o trecho do acórdão impugnado, “in verbis”:
“4. Em que pese o perito tenha sugerido que o início da contagem do prazo de 6 (seis)
meses seja a partir da data da perícia médica, este não é o entendimento adotado por esta
Turma Recursal. É a partir da condenação judicial que deve ser contado o prazo para o
início do tratamento médico adequado. Enquanto a parte autora não é efetivamente
considerada apta ao recebimento do benefício, ela não está legalmente amparada para que
se afaste da sua atividade laboral, razão pela qual não há como iniciar o tratamento médico
indicado e, consequentemente, iniciar o cômputo do prazo indicado na perícia. O prazo
indicado pelo perito como o necessário para a recuperação pressupõe o imediato início
do tratamento, o que normalmente não acontece, sendo necessário, assim, aguardar a
sentença condenatória para que se comece a contar o prazo estimado.”

Sendo assim, resta-se bastante evidente que a Turma Recursal fixou a DCB a partir da
DIP levando em consideração que a recuperação efetiva da parte autora só iria se iniciar
após a sentença condenatória. Desta forma, fixar a data de cessação a contar da data da
perícia acabaria por prejudicá-la, uma vez que esta teria menos tempo para se recuperar.
Nesse diapasão, verifica-se que o acórdão vergastado encontra-se em consonância com a
jurisprudência da Turma Regional de Uniformização – TRU 5ª Região
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 (anexo 40, f. 07-10).
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 auxíliodoença.
Nas razões do incidente de uniformização regional, a autarquia ré indica, de forma
acertada, que o acórdão ora impugnado determinou que o início do cômputo da data de
cessação do benefício deveria ocorrer a partir da implantação (anexo 40, f. 02). Nos
paradigmas apontados, por sua vez, a DCB é estabelecida tendo como referência a data
da realização da perícia (anexo 40, f. 08-09).
De início, verifica-se que a decisão monocrática, que negou provimento ao agravo (anexo
48), aduziu que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta
Turma Regional de Uniformização. Em que pese tal motivação, o acórdão impugnado
encontra-se, na verdade, em desconformidade com o entendimento deste órgão julgador.
É que a tese jurídica relacionada ao tema foi fixada nos seguintes termos: “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.” Isso quer dizer
que há possibilidade excepcional de fixação do início da contagem da data de cessação
do benefício em momento diverso do prazo estabelecido pela perícia médica judicial,
desde que haja comprovação fática ou elemento técnico nos autos que permita se chegar
a tal conclusão.

Ocorre que o acórdão recorrido não se valeu de qualquer elemento técnico capaz de
excepcionar a regra mencionada, no momento em que disciplinou o seguinte (anexo 38):
“Em que pese o perito tenha sugerido que o início da contagem do prazo de 6 (seis) meses
seja a partir da data da perícia médica, este não é o entendimento adotado por esta Turma
Recursal. É a partir da condenação judicial que deve ser contado o prazo para o início do
tratamento médico adequado. Enquanto a parte autora não é efetivamente considerada
apta ao recebimento do benefício, ela não está legalmente amparada para que se afaste da
sua atividade laboral, razão pela qual não há como iniciar o tratamento médico indicado
e, consequentemente, iniciar o cômputo do prazo indicado na perícia. O prazo indicado
pelo perito como o necessário para a recuperação pressupõe o imediato início do
tratamento, o que normalmente não acontece, sendo necessário, assim, aguardar a
sentença condenatória para que se comece a contar o prazo estimado.” Percebe-se que o
julgado utilizou a fundamentação de início de contagem de prazo da data de cessação do
benefício a partir da implantação por considerar que apenas nesse momento a parte autora
estaria legalmente amparada para se afastar de sua atividade laboral. É de se perceber,
portanto, que esse argumento é tese, de índole, portanto, eminentemente jurídica, que
dispensa a análise de qualquer elemento técnico. Por essa razão, o entendimento daquela
Turma Recursal contraria a jurisprudência desta Turma Regional, devendo, portanto, ser
analisado.
Por essas razões, e 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.
Quanto ao mérito, por maioria, prevaleceu o entendimento firmado nos pedidos de
uniformização nº 0508469-72.2016.4.05.8202, nº 0514006-55.2016.4.05.8200 e
0502878-92.2017.4.05.8106 julgados por esta Turma Regional de Uniformização em 18
de março de 2019.
Em sendo assim, destaquem-se as razões de decidir do acórdão proferido no primeiro
processo, por esse Relator, que sintetiza os debates a respeito do termo inicial do cômputo
do prazo para a data de cessação do benefício de auxílio-doença:
(...)
“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 auxíliodoença.
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 auxílio-doença”(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 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 auxíliodoença 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”.
Nota-se, portanto, que o acórdão impugnado diverge do entendimento jurisprudencial
adotado por esta Turma Regional.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA
CONHECER O PU REGIONAL. Quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO ao pedido de
uniformização regional, para, na forma do que decidido por este órgão julgador,
determinar que o marco inicial para contagem do prazo para cessação do benefício de
auxílio-doença seja 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, 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, 09 de dezembro de 2019.
JÚLIO RODRIGUES COELHO NETO
Juiz Federal Relator
Presidente da 3ª TR/CE
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, prover o
agravo interno e conhecer e prover o pedido de uniformização regional, anulando o
acórdão proferido pela Turma Recursal, nos termos do voto do relator.

Presentes os Exmos. Srs. Juízes Federais 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE
36. 0506033-22.2016.4.05.8500
Recorrente: Antonio Raiumndo Mendes De Paulo
Advogada: Vanessa Gomes De Araujo – OAB/SE 008157
Recorrida: União Federal
Adv/Proc: Advocacia Geral da União - AGU
Origem: TRU 5ª Região – Relatoria: Cláudio Kitner
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECEBIMENTO DE PETIÇÃO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE “DISTINGUISHING” EM
RELAÇÃO À MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVA DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 222 DA TNU. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. ART.
68 DA LEI Nº 6880/80. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA
LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA NEM CONTADA EM DOBRO PARA A
INATIVIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
CENTRAL NÃO DEMONSTRADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA
ORIGEM
MANTIDO.
IMPROVIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1. Trata-se de inconformismo manifestado pela parte autora em face de acórdão prolatado
no Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado pela União
Federal, admitido na origem bem como pela Presidência da Corte Regional, ante a
demonstração da divergência com julgado paradigma emanado da 3ª Turma Recursal do
Ceará.
2. Submetido o feito a julgamento pela TRU por esta Relatoria na última sessão, o
Colegiado decidiu pelo parcial provimento do PUIL para determinar o sobrestamento do
feito na origem ante a similaridade da questão controvertida com a matéria afetada como
representativa de controvérsia pela TNU nos autos do PEDILEF nº 017475483.2016.4.02.5167/RJ – Tema 222.

3. A parte autora então protocolou petição suscitando a distinção do caso concreto em
relação ao Tema 222 que ensejou a decisão de sobrestamento e devolução do processo à
Turma Recursal de Origem para os fins de posterior adequação ao julgamento pela TNU.
Aduz que o pronunciamento do órgão nacional acerca da questão afetada não interferirá
no julgamento do PUIL em tela na medida em que autor faz jus ao adicional de
permanência mesmo que excluído o interregno de 1 (um) ano de licença especial não
usufruído nem contado em dobro para a inatividade, tendo em vista que ao tempo da
reforma alcançou o total de 33 (trinta e três) anos de tempo de serviço, de tal sorte que a
conversão pecuniária pretendida não possui o condão de excluir o direito à percepção do
adicional de permanência.
4. Em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e economia processual, recebo
o petitório no qual o autor veicula o pleito de prosseguimento do julgamento do processo
pela TRU como Embargos de Declaração.
5. 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”.
6. Por seu turno, dispõe o artigo 9º, II do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais Recursais da Seção Judiciária de
Pernambuco (RESOLUÇÃO CNJ Nº 345, de 02 de junho de 2015): “Art. 33º - Art. 33 Cabem embargos de declaração, no prazo de cinco dias, a contar da data da intimação
do julgado, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro,
contraditório, omisso ou duvidoso. §1º Os embargos de declaração terão como relator o
juiz
que
redigiu
o
acórdão
embargado".

7. Afasto, de saída, o “distinguishing” suscitado pela parte autora como fundamento do
pedido de reconsideração da determinação de sobrestamento do PUIL interposto pelo ente
federal em face do acórdão que acolheu o pedido de conversão em pecúnia da licença
especial de militar que não fora gozada nem contada em dobro para a inatividade, tendo
em vista a inclusão do período na base de cálculo de adicional de tempo de serviço.
8. Cumpre transcrever o texto expresso do Tema 222 conforme descrição conferida pela
TNU: “Saber se, sob o enfoque do artigo 33 da Medida Provisória 2.215-10/2001, é
possível a conversão em pecúnia de licença especial não gozada pelo militar e nem
computada em dobro para fins de transferência para a inatividade remunerada, mas que
fora utilizada para majoração do percentual de adicional de permanência, mediante a
exclusão da respectiva licença especial da base de cálculo dessa vantagem, bem como a
devida compensação dos valores já recebidos a esse título”.
9. A parte recorrente logrou demonstrar a alegada divergência de interpretação do direito
material aplicável ao caso concreto, na medida em que o julgado impugnado foi proferido
de forma diametralmente oposta àquela decidida pelo acórdão paradigma no tocante à
possibilidade de pagamento da remuneração equivalente à licença especial não gozada
cuja conversão em dobro não tenha sido necessária para a transferência do militar para a
inatividade, mesmo à vista de outros efeitos remuneratórios decorrentes da inclusão do

período de licença especial no tempo total apurado em favor do militar transferido para a
reserva.
10. Trata-se, portanto, de divergência quanto à possibilidade de compensação pecuniária
pelo não-exercício do direito assegurado na norma inserta no art. 68 da Lei nº 6.880/80,
mesmo à vista de efeitos remuneratórios secundários decorrentes do cômputo do período
específico de licença especial não gozada para outros fins para além da contagem em
dobro na reforma.
11. Em suma, na delimitação da matéria afetada como tema representativo de controvérsia
pela TNU se assinalou expressamente que a concessão de adicional de permanência com
base na licença especial pode impedir a conversão em pecúnia, pretendida pelo autor,
mesmo não tendo sido utilizada essa última para contagem em dobro na inatividade.
12. No caso concreto, muito embora se saiba, como bem registrado no acórdão embargado
no segundo grau, que a contagem dobrada para a inatividade era desnecessária, pois, ainda
que expurgado o período ficto, contava o autor com tempo superior a 30 anos de serviço,
não há comprovação de que tal acréscimo não implicou majoração no percentual a título
de adicional de permanência, tratado no Tema 222. O fato de contar com 33 anos de
tempo de serviço é irrelevante para tal fim, conforme fica bem claro ao se analisar o
acórdão paradigma. Nesse precedente, o postulante contava com 39 anos de tempo de
serviço, e mesmo assim utilizou o tempo de serviço para majorar o seu adicional de
permanência.
13. Resta patente, dessa forma, a importância de se aguardar o desfecho do julgamento
do Tema 222, para se saber se é possível a conversão em pecúnia da licença especial não
utilizada em dobro na inatividade, na hipótese de já ter sido usada para a majoração do
adicional de permanência. Transcrevo os seguintes julgados ilustrativos de soluções
análogas aplicadas pelos órgãos de uniformização nacional de jurisprudência à
controvérsia em debate, independentemente dos reflexos operados no cálculo dos
acréscimos com base no mesmo lapso temporal especial:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA DA LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA POR MILITAR E NÃO
CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. EXCLUSÃO DO
PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.
INCIDENTE
CONHECIDO
E
PROVIDO.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5007902-42.2016.4.04.7102,
SERGIO DE ABREU BRITO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
23/08/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DISPOSITIVO LEGAL
DEVIDAMENTE INDICADO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NÃO
COMPUTADA PARA FINS DE INATIVIDADE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM VALORES JÁ PAGOS. 1. O dispositivo legal

tido como violado, diante da alegação de enriquecimento ilícito da União, foi
devidamente indicado nas razões recursais, sendo inaplicável a Súmula 284/STF à
hipótese. Omissão que enseja o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
2. A jurisprudência alinhou-se à pretensão recursal, para reconhecer o direito do militar
à conversão em pecúnia da licença especial não gozada nem computada para fins de
tempo de inatividade, ainda que considerada para fins de cálculo de adicional de tempo
de serviço. Nessa hipótese, os valores indenizatórios devem ser compensados com o
quanto pago a título do adicional. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para conhecer em parte do recurso especial do embargante e, nessa
extensão,
dar-lhe
parcial
provimento.
(EDAIRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - 1590003 2016.00.66462-0, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA,
DJE DATA:21/02/2019. DTPB)”.
14. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao pleito recebido como aclaratórios,
mantendo inalterada a decisão da Corte Regional que determinou o sobrestamento do
feito na origem por força do regime dos representativos de controvérsia.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos
do voto do relator.
Recife, data da validação.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

37. 0513097-76.2017.4.05.8200
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrida: Aline Pontes Da Silva
Advogado: Victor Salles De Azevedo Rocha - OAB/PB 019965
Origem: Turma Recursal SJPB – Relatoria: Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
SEGURADA
FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. REMUNERAÇÃO PRÓPRIA EXTRAÍDA
DO CADÚNICO. ATIVIDADE NÃO HABITUAL E POUCO REMUNERADA.
QUALIDADE DE SEGURADA. MATÉRIA REFERENTE A PROCESSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(PROCESSO
017989364.2016.4.02.5151/RJ). TEMA 241 DA TNU. AGRAVO PROVIDO. INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO
FEITO NA ORIGEM.
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 em razão da Questão de Ordem 13
da TNU (“Não cabe pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou
no mesmo sentido do acórdão recorrido”).
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 reformou a sentença para reconhecer a qualidade de segurada
facultativa da autora, concedendo-lhe o benefício de salário-maternidade, ao considerar
que a renda ínfima recebida como diarista nos 06 (seis) meses anteriores à cessação das
contribuições, informada quando da atualização do CADÚNICO, não possui o condão
descaracterizar o patamar sócio-econômico de baixa renda, autorizador da filiação ao
sistema previdenciário como tal, a teor da norma estampada no art. 21, §2º, II, b, c/c art.
21, §4º, todos da Lei nº 8.212/91.
4. Ao interpor o presente incidente de uniformização regional, a autarquia sustenta que
haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento perfilhado pelas TR/SE,
TR/RN e 1ª TR/PE, bem como da própria TRU – 5ª Região, os quais teriam
descaracterizado o regime previdenciário aplicado ao segurado de baixa renda que
tenham auferido remuneração própria de qualquer valor. Negado seguimento ao IURJ, 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 o ponto controvertido da discussão diz respeito à preservação
da qualidade de segurado facultativo de baixa renda quando do exercício de atividade
remunerada não habitual e insuficiente para alterar o padrão de renda familiar. Nesse
sentido, verifica-se que os fundamentos lançados nos acórdãos paradigmas cuidam de
restringir a qualificação em causa àqueles segurados que possuam renda zero e dediquemse integralmente ao trabalho doméstico, caracterizando a divergência de interpretação
jurídica dos pressupostos de incidência do regime previdenciário do segurado facultativo
de baixa renda, merecendo acolhimento o agravo interposto quanto ao ponto.
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”.
7. Este Colegiado Uniformizador, no julgamento do processo nº 050681076.2017.4.05.8013, fixou a seguinte tese: “O desempenho de atividade episódica pelo
segurado facultativo, desde que não ocorra com habitualidade e profissionalismo nem
componha parcela relevante do sustento familiar, não é suficiente para desconfigurar
sua condição de facultativo, incumbindo sua prova ao INSS”.
8. Ocorre que a matéria é a mesma versada no Tema 241, afetado à sistemática dos
representativos de controvérsia pela TNU: "Saber, para os fins do artigo 21, § 2º, II, ‘b’,
da Lei 8.212/91, se renda própria decorrente de atividade informal e de baixa expressão
econômica impossibilita a validação dos recolhimentos efetuados na condição de
segurado facultativo".
9. Assim sendo, em aplicação analógica do art. 9º, inciso VIII, alínea a, do Regimento
Interno da TNU, cumpre determinar o sobrestamento do feito na origem, para que a
Turma Recursal, uma vez julgado o processo representativo de controvérsia nº 017989364.2016.4.02.5151/RJ pela Corte Nacional de Uniformização, adote as providências
pertinentes
a
retratação
ou
confirmação
do
julgado.
10. Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo e parcial provimento do incidente
de uniformização regional para determinar o sobrestamento do feito na origem.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO TOTAL AO AGRAVO E PARCIAL PROVIMENTO AO
IRUJ para sobrestar o feito na origem, nos termos do voto do relator.

Recife, data da validação.

CLAUDIO KITNER

Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, dar provimento
ao agravo e parcial provimento ao Incidente Regional de Uniformização para
sobrestar o feito na origem, nos termos do voto do Relator. Vencido, Dr. Almiro.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU
38. 0509261-61.2018.4.05.8103
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Francisco Arley Ursulino Dos Santos
Advogado: Astesia Verônica Fontenele Teixeira – OAB/CE 021663
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Júlio Rodrigues Coelho Neto
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. 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 E
JURÍDICA VERIFICADA COM O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. AGRAVO E
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDOS.
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 2ª Turma Recursal do Ceará, 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 corroborou a concessão do benefício de auxílio-doença durante
60 dias de incapacidade estimados na perícia, a serem contados a partir da sentença. O
julgado impugnado concluiu que “Cumpre destacar que o expert apresentou apenas
uma estimativa, a título de sugestão, quanto ao tempo necessário para recuperação do
postulante. Não houve, portanto, fixação precisa do final do período de incapacidade.
Por essa razão, andou bem a magistrada ao fixar a data da cessação do benefício 60
(sessenta) dias após a prolação da sentença, no que se alinhou aos expressos termos da
Lei nº 13.457, de 26/06/2017 ”.
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 do Ceará, em precedentes fixando a DCB tomando como termo inicial a data da
perícia judicial. 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 o ponto 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 o acórdão originário, prolatado pela 3ª Turma Recursal do
Ceará, concedeu o benefício de auxílio-doença a partir da data da perícia judicial,
desvelando, em relação ao aspecto da contagem inicial da duração do benefício
provisório, a similitude entre a hipótese vertente e aqueles julgados paradigmáticos.
6. De fato, o acórdão recorrido fixou a DCB, tomando-se como termo inicial a data da
sentença, considerando que o prazo estimado pelo perito para recuperação da capacidade
laboral seria meramente sugestivo, ao passo que o paradigma se utilizou da data da
realização da perícia judicial como termo a quo para fixar a DCB.
7. 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. Nesse toar, acompanho a tese fixada por este Colegiado Uniformizador no julgamento
do processo nº 0509711-66.2016.4.05.8202 quanto ao marco inicial da duração dos

benefícios por incapacidade temporária, 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 auxíliodoença 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”.
9. Como houve a fixação pelo perito judicial, de forma expressa, de um prazo estimado e
o magistrado não declinou elementos técnicos que justificassem a indicação de data
diversa, para fixação de DCB, forçosa é a observância da tese firmada por este órgão
colegiado.
10. Diante desse cenário, dou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia em
face da decisão exarada pelo Presidente desta TRU para conhecer e dar provimento ao
pedido de uniformização regional. Devolva-se à Turma Recursal de origem para
adequação.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em DAR 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 da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, dar provimento
ao agravo interno para dar provimento ao Incidente Regional, nos termos do voto
do Relator. Vencidos, Dr. Leopoldo e Dr. Almiro.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal

Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

39. 0503594-49.2018.4.05.8312
Recorrente: Maria de Lourdes Amorim
Advogado: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior – OAB/PE 027685D e Outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Joaquim Lustosa Filho
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADA ESPECIAL.
PESCADORA ARTESANAL. INTERFERÊNCIA DO RECEBIMENTO DE
APOSENTADORIA URBANA PELO CONSORTE NA CARACTERIZAÇÃO DA
ATIVIDADE RURAL DE SUBSISTÊNCIA. VEDAÇÃO AO REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 42 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 manteve a inadmissibilidade do Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante a Terceira Turma
Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, proferida com fundamento na 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 3ª Turma Recursal de Pernambuco,
reputou não comprovada a alegada prática da atividade de pesca artesanal pela suposta
segurada especial de forma preponderante para a sobrevivência do grupo familiar, ao
sopesar a composição da renda pela aposentadoria urbana auferida por integrante do
núcleo, no caso, seu esposo, a par da distância constatada do domicílio em relação ao
local de pesca, a inviabilizar sua locomoção diária, infirmando o desempenho consistente
da ocupação profissional em comento.
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e o entendimento perfilhado na
2ª Turma Recursal da Ceará (0500412-64.2013.4.05.8107), ao qual atribui a relativização
da ocupação laboral urbana do cônjuge para o efeito de descaracterizar a qualidade de
segurado especial, sustentando a insuficiência deste aspecto para afastar a condição
previdenciária em tela dos demais integrantes do grupo, subordinando-se à averiguação

da indispensabilidade do trabalho rural realizado para a subsistência da família.
5. Negado seguimento ao IURJ, a parte autora agravou, insurgindo-se contra o
entendimento da Presidência desta TRU, sustentando restar demonstrada a divergência
de interpretação jurídica do regime de economia familiar quando entremeado pelo
desempenho de atividade urbana por outro componente da estrutura famliar, com espeque
na decisão colegiada tida como divergente de Turma Recursal integrante da mesma
região.
6. 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 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.
7. Pelo mesmo prisma, dispõe a Súmula 42 da TNU que “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
8. Dessarte, embora a requerente pretenda delimitar o escopo do PUIL à aplicação da
norma de direito material para o deslinde da lide, suscitando a divergência entre o acórdão
impugnado e o precedente paradigmático, não é possível vislumbrar a disparidade de
interpretação do direito objetivo incidente, mas, ao revés, o enquadramento da matéria
fática distinta, refletida na diversidade dos elementos probatórios produzidos, culminando
em soluções jurídicas consentâneas com cada acervo probatório, sendo certo que o do
caso concreto revelou-se insuficiente à comprovação da condição de segurada
especial pretendida.
9. Nesse toar, a pedra de toque para a descaracterização da qualidade de segurada da
autora não se limitou à aposentadoria de índole urbana de titularidade do respectivo
cônjuge, mas ao cotejo entre tal elemento e os demais aspectos constatados na hipótese
concreta, desfavoráveis à conclusão de que a atividade de pesca artesanal foi desenvolvida
pela autora de forma preponderante para o sustento familiar, durante todo o período de
carência do benefício de aposentadoria almejado, não se descuidando o julgado
impugnado de flexibilizar expressamente o impacto da renda urbana do cônjuge na
configuração do regime de economia familiar da ocupação de pescadora artesanal em
causa.
10. No caso concreto, para além da menção aos proventos do esposo oriundo de
aposentadoria por tempo de contribuição, há expressa alusão a depoimento testemunhal
vago e a longa distância entre o suposto local de trabalho e a residência, a indicar que a
atividade pesqueira não era diária e essencial ao sustento do grupo familiar. Em síntese,
a percepção de renda pelo esposo é apenas um componente adicional na fundamentação
do acórdão impugnado, que se agrega aos demais para concluir-se pela falta de
essencialidade do trabalho rural para a sobrevivência da autora e sua família.

11. Portanto, a parte autora não logrou demonstrar a alegada divergência objetiva 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.
12. Diante desse cenário, cumpre negar provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora 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 da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

40. 0501278-81.2018.4.05.8306
Recorrente: Tereza Gabriel Barbosa
Advogado: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior – OAB/PE 027685D e Outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Polyana Falcão Brito
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE REGIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADA ESPECIAL.
INTERFERÊNCIA DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
PELO CÔNJUGE NA CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA DE
SUBSISTÊNCIA. VEDAÇÃO AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 42 DA TNU. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCAI DE DIREITO OBJETIVO APLICADO.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 22 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 manteve a inadmissibilidade do Incidente
de Uniformização Regional de Jurisprudência apresentado perante a Terceira Turma
Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, proferida com fundamento na 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 3ª Turma Recursal de Pernambuco,
reputou não comprovada a alegada ocupação campesina pela suposta segurada especial,
ao sopesar a fragilidade documental em cotejo com a prova oral repleta de contradições,
a par da inspeção judicial desfavorável, desvelando a percepção de benefício assistencial
e, portanto, não rural pelo cônjuge como apenas um dos fundamentos para debelar o
desempenho da atividade agrícola de subsistência por todo o período de carência
pressuposto à concessão a prestação previdenciária perseguida.
4. A parte autora, em suas razões lançadas no incidente de uniformização regional,
sustenta que haveria divergência entre o acórdão atacado e os entendimentos perfilhados
na Turma Recursal de Sergipe e na 2ª Turma Recursal da Ceará, aos quais atribui a
relativização da ocupação profissional urbana do cônjuge para o efeito de descaracterizar
a qualidade de segurado especial, sustentando a insuficiência deste aspecto para afastar a
qualificação previdenciária em tela dos demais integrantes do grupo, subordinando-se a
incidência do regime previdenciário específico à averiguação da indispensabilidade do
trabalho rural realizado pelo requerente para a subsistência da família.
5. Negado seguimento ao IURJ, a parte autora agravou, insurgindo-se contra o
entendimento da Presidência desta TRU, sustentando restar demonstrada a divergência
de interpretação jurídica do regime de economia familiar quando entremeado pelo
desempenho de atividade urbana por outro integrante do mesmo núcleo familiar e, mais,
quando suscitado equívoco da autarquia na concessão do benefício de natureza não rural,
com espeque nas decisões colegiadas tidas como divergentes emanadas de Turmas
Recursais integrante da mesma região.

6. 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 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.
7. Pelo mesmo prisma, dispõe a Súmula 42 da TNU que “Não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
8. Dessarte, embora a requerente pretenda delimitar o escopo do PUIL à aplicação da
norma de direito material para o deslinde da lide, suscitando a divergência entre o acórdão
impugnado e os precedentes paradigmáticos, não se vislumbra a disparidade de
interpretação do direito objetivo incidente, mas, ao revés, o enquadramento da matéria
fática distinta, refletida na diversidade dos elementos probatórios produzidos, culminando
em soluções jurídicas consentâneas com cada acervo probatório, sendo certo que o do
caso concreto revelou-se insuficiente à comprovação da condição de segurada
especial pretendida.
9. Nesse toar, a pedra de toque para a descaracterização da qualidade de segurada da
autora no acórdão ora vergastado não se limitou à existência de benefício assistencial de
viés não rural de titularidade do respectivo cônjuge, mas à apreciação de todos os
elementos que compuseram o conjunto probatório, os quais afastaram a própria condição
de agricultora defendida, seja pelo desconhecimento da rotina campesina, como pela
ausência de perfil físico de trabalhadora rural, resultando a decisão desfavorável em
menor parte da aferição de recebimento de renda proveniente de benefício assistencial
por integrante do mesmo núcleo familiar.
10. Portanto, a parte autora não logrou demonstrar a alegada divergência do direito
objetivo 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.
11. Ademais, os precedentes listados como parâmetros interpretativos não se adequam ao
caso concreto, na medida em que o acórdão emanado da Turma Recursal de Sergipe
adstringe-se à hipótese de erro da Administração na concessão de benefício urbano ao
cônjuge do pretenso segurado especial, quando decisivo o ponto para a aferição da
qualidade de segurada especial, enquanto o precedente da 2ª Turma Recursal do Ceará
partiu da premissa de insuficiência da renda paralela do cônjuge para afastar o regime de
economia familiar, concluindo, porém, para afastar a qualidade de segurada especial com
base nos demais elementos probatórios sopesados.
12. Com efeito, exsurge como óbice ao conhecimento do PUIL em comento também o
enunciados da questão de ordem nº 22: “É possível o não-conhecimento do pedido de
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática e jurídica com o acórdão paradigma.(Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma
Nacional de Uniformização, do dia 16.10.2006)”.

13. Diante desse cenário, cumpre negar provimento ao agravo interno interposto pela
parte autora 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,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.
Recife, data da validação.
CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

41. 0505752-31.2018.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: José Ednir Da Silva
Advogado: Carlos Eduardo Celedônio – OAB/CE 018628 e Outros
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Gustavo Melo Barbosa
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner

EMENTA: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. DEFINIÇÃO DA DCB. FIXAÇÃO PELO
COLEGIADO DE ORIGEM EM DATA DIVERSA. MARCO INICIAL
DELIMITADO EM DESCOMPASSO COM A DATA FIXADA NA PERÍCIA.
ART. 60, § 8º DA LEI Nº 8.213/91. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA
VERIFICADA COM O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. DEVOLUÇÃO À TURMA
DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de Incidente de Uniformização de Regional de Jurisprudência apresentado
pelo INSS perante a 2ª Turma Recursal do Ceará, admitido tanto na origem, como pela
Presidência desta TRU, sob o fundamento de demonstração da divergência de aplicação
do direito material pela 3ª Turma Recursal do Ceará e da própria TRU quanto à
delimitação da duração do benefício de auxílio-doença nas hipóteses de alta programada.
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 manteve a concessão do benefício de auxílio-doença pelo prazo
de 30 dias a serem contados a partir da implantação do benefício, a despeito da estimativa
de 120 dias para recuperação do autor extraída da perícia. O julgado impugnado concluiu
que “Quanto à data da cessação, observo que não era possível adotar o prazo estimado
pelo perito judicial, já que, nessa situação, não haveria oportunidade para o pedido de
prorrogação, caso ainda se considerasse incapaz para o retorno ao trabalho. Logo,
considero razoável a fixação da DCB nos parâmetros escolhidos pelo Juízo a quo,
especialmente diante da conclusão pericial que apenas estimava a recuperação em 120
dias”.
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 do Ceará, em precedente fixando o termo inicial de contagem para DCB do
benefício por incapacidade na data da perícia judicial em hipóteses análogas,
contrariando, ainda, orientação adotada pela própria TRU - 5ª Região no sentido de
privilegiar o prazo de duração do benefício fixado na perícia judicial.
5. No caso, observa-se que o ponto controvertido da discussão diz respeito à deflagração
do prazo estipulado para a Data de Cessação do Benefício (DCB) de auxílio-doença.
Nesse sentido, verifica-se que o acórdão paradigma, emanado da 3ª Turma Recursal do
Ceará, concedeu o benefício de auxílio-doença a partir da constatação da incapacidade
temporária pelo perito judicial, assim como o próprio precedente citado da TRU, ao
preconizar a observância da norma estampada no art. 60, §§8º e 9º da Lei de Benefícios.
6. 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 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”.
7. Nesse toar, cumpre destacar a tese fixada por este Colegiado Uniformizador no
julgamento do processo nº 0509711-66.2016.4.05.8202 quanto ao marco inicial da
duração dos benefícios por incapacidade temporária, 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 auxíliodoença 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”.
8. Na esteira da tese firmada, dessume-se do laudo pericial uma estimativa de duração da
incapacidade e, portanto, para cessação do benefício, subumindo-se a hipótese concreta à
norma estampada no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, não cabendo ao julgador dissociarse de tal parâmetro ante a ausência de outros elementos técnicos aptos a confrontar a
conclusão do expert, não se justificando a manutenção do benefício pelo prazo de 30 dias
a partir da implantação, com o escopo de viabilizar a apresentação do pedido de
prorrogação ao argumento de superação dos 120 dias previstos na perícia para a possível
recuperação do segurado, por falta de amparo legal para a solução adotada pelo acórdão
impugnado.
9. Portanto, o julgado terminou por afastar-se da tese consolidada pelo Colegiado
Uniformizador, a qual estatuiu expressamente as hipóteses autorizadoras de flexibilização
da aplicação da primeira parte do art. 60, § 8º da Lei nº 8.213/91, não englobada a situação
fática de DCB pretérita configurada.
10. Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO ao pedido de uniformização regional.
Devolva-se à Turma Recursal de origem para adequação.
ACÓRDÃO
Acordam os Juízes integrantes da Turma Regional de Uniformização, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL, nos
termos do voto do relator.
Recife, data da validação.

CLAUDIO KITNER
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, dar provimento
ao incidente regional de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto do
Relator. Vencida, Dra. Paula Emília.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

42.0512826-36.2018.4.05.8102
Recorrente: Maria Alves de Sena Santana
Advogado: Amanda Cândido Bezerra OAB/CE 038062 e outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Júlio Rodrigues Coelho Neto
Relator: Juiz Federal Cláudio Kitner
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
QUE
INADMITIU
INCIDENTE
REGIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
SEGURADO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PRETENSÃO DE
REFORMA DO JULGADO IMPUGNADO. VEDAÇÃO AO REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 42 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 a Terceira 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 aposentadoria por idade a
trabalhador 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
segurado especial pretendida.
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 pela
Turma Recursal do Rio Grande do Norte, ao qual 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 46 da TNU, bem como
557 do STJ, que discorrem sobre a comprovação material da condição de segurado
especial. Inadmitido o IURJ, a parte autora agravou da decisão proferida pela 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
Recursais 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 embasa como fundamento da divergência apontada precedente no
qual a Turma Recursal considerou a certidão de casamento com apontamento da ocupação
rural do autor e declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais atestando a filiação no
curso do período de carência, corroborados, por sua vez, pela prova oral produzida,
suficientes para a concessão do benefício de aposentadoria por idade em hipóteses dita
análoga.
8. A pretensão veiculada no PUIL em exame pressupõe, assim, rever a valoração dos
documentos coligidos ao feito, a par das conclusões emanadas da prova oral colhida do
acórdão recorrido: “No caso dos autos, o início de prova material correspondente ao
período a ser comprovado é extremamente frágil, pois consiste basicamente na
declaração do sindicato. Não há um documento sequer indicando a participação da
autora em programas governamentais voltados aos trabalhadores rurais. Já quanto aos
depoimentos, não demonstrou afinidade com os afazeres do campo. Não soube
responder, por exemplo, o que seria embalserar, nem tampouco quais ferramentas são
utilizadas para fazer a destoca. Nesse cenário, impõe-se a improcedência do pedido”.

9. Resta patente, assim, que o acórdão alvo da impugnação não restringiu sua
fundamentação à carência de prova material. Acrescentou, como importante meio de
convencimento, fundamentos outros, sobretudo uma prova oral frágil, com a indicação
de desconhecimento das práticas compesinas. Assim, a discussão suscitada nesse via
recursal depende, essencialmente, do revolvimento de máteria fatico-probatória.

10. Portanto, na hipótese vertente, ao contrário do que defende na peça produzida em seu
pedido de uniformização, 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.
11. Diante desse cenário, impende negar 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.
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 da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti

Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE
43. 0505109-22.2018.4.05.8312
Recorrente: José Alexandre da Silva
Advogado: Antônio Almir Do Vale Reis Júnior – OAB/PE 027685D e Outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Guilherme Soares Diniz
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito

AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU A UNIFORMIZAÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. IMPUGNAÇÃO QUE INVOCA INOVAÇÃO
RECURSAL EM SEGUNDO GRAU. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO
IMPROVIDO.
VOTO
Em agravo, pretende-se a reforma da decisão da Presidência da Turma Regional de
Uniformização que negou provimento à impugnação dirigida contra pronunciamento da
Presidência da Segunda Turma Recursal de Pernambuco (anexo 38) que não admitiu
o pedido de uniformização regional.
Contudo, não merece acolhimento a pretensão.
É trecho da decisão impugnada (anexo 43):
“Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas
por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo uniformizar a correta
interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito material, evitando-se,
portanto, soluções jurídicas divergentes para casos similares.
Observo que o objeto do Incidente de Uniformização versa sobre a possibilidade de
inovação de tese em grau recursal, questão de direito processual, sendo inadmissível o
cabimento do incidente de uniformização, a teor do que dispõem a Súmula nº 43, da TNU,
segundo a qual 'Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria
processual'.'”
De fato, o conhecimento da uniformização tem como requisito essencial a discrepância
entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, demonstrando que as decisões
postas em confronto, em situações fáticas similares, adotaram teses jurídicas e conclusões
diversas na interpretação do mesmo dispositivo de lei.

No caso, entretanto, a impugnação, tal como formulada, esbarra na Súmula 43 da Turma
Nacional de Uniformização aplicável à instância regional: "Não cabe incidente de
uniformização que verse sobre matéria processual'.
É o que se infere da própria petição, no anexo 33:
"A questão controvertida restringe-se a saber se diante de um fato novo alegado em sede
recursal pelo INSS, a Turma Rercusal pode reconhecer tal questão e se ao conhecer não
deveria conceder prazo para a parte se manifestar, tendo em vista que nada tinha sido
alegado na fase instrutória.
Nesse sentido, a 1ª e a 3ª Turma Recursal de PE já pacificaram o entendimento de que
deve a parte que não oportunidade de se manifestar, ter-lhe concedido prazo para falar de
matéria até então não suscitada, sob pena de nulidade.
Além disso, ao contrário do que entendeu a 2ª Turma Recursal, toda a matéria teria que
ser impugnada na fase de contestação, sendo vedado qualquer questionamento diferente
na via recursal. "
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região NEGAR PROVIMENTO ao agravo. Composição e quorum certificados nos
autos.
GILTON BATISTA BRITO, Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Secretaria da TRU

44. 0505243-83.2017.4.05.8312
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Doralice Maria Da Silva
Advogado: Hilton Sales Da Silva Junior - OAB/PE 029447
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Polyana Falcão Brito
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
SEGURIDADE SOCIAL. INCAPACIDADE PARA EFEITO DE GOZO DE
AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA MENTAL. ACÓRDÃO
IMPUGNADO QUE NEGA A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO POR
INCAPACIDADE ABSOLUTA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE APONTA
INCAPACIDADE RELATIVA.
CONHECIMENTO DO PEDIDO, POR
MAIORIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO, CONFORME
PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RREE 630501 E
626.489). INOVOCAÇÃO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EPD. POSSIBILIDADE DE DECISÃO APOIADA. CONDIÇÃO DE
RELATIVAMENTE INCAPAZ. PRAZO QUINQUENAL QUE TEM INÍCIO A
PARTIR DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO
Pretende-se a reforma de acórdão da Terceira Turma Recursal de Pernambuco (anexo
29) que afastou a prescrição reconhecendo incapacidade absoluta na deficiência mental.
A decisão da Presidência desta Turma Regional sintetizou o controvérsia posta na
instância uniformizadora:
“Nessa linha, a compreensão da deficiência passa pela consideração da pessoa (dignidade
humana), suas limitações e a interação com um dado contexto (social, econômico, cultural
etc.). A deficiência não é anterior ou anteposta à própria pessoa, tal como se acreditava
no passado. A deficiência resulta ou é exasperada da interação da pessoa com diferentes
barreiras, as quais podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições aos demais. É o que consta do Dec. nº 6.949/09 e art. 2º, da Lei
nº 13.146/15.
Nesse diapasão, diante do ordenamento jurídico incidente quando se trata de direitos de
portadores de necessidades especiais, realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que o
postulante logrou êxito ao demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Nos paradigmas invocados restou registrado entendimento de que a pessoa com
deficiência mental não é considerada absolutamente incapaz, diante da nova redação do

art. 3º do Código Civil de 2002 dada pela Lei 13.146/2015, que revogou expressamente
a hipótese do rol de incapacidades.
Sendo assim, diante desse entendimento, mesmo com a interferência alheia na formação
ou exteriorização da vontade de um portador de deficiência intelectual, por meio de
curador, não estariam eles protegidos contra a prescrição.
No caso dos autos, entretanto, entendeu-se que a pessoa portadora de deficiência
intelectual (alienação mental) é absolutamente incapaz, não correndo a prescrição
quinquenal contra ela.”
Em sessão anterior, o Colegiado decidiu conhecer da impugnação, por maioria, vencida
a Relatoria. Sendo assim, impõe-se analisar o mérito.
O acórdão recorrido decidiu inicialmente o recurso inominado, no que interessa ao
julgamento do incidente:
"Cuida-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou
procedente pedido de benefício assistencial ao deficiente (LOAS), a contar da data de
entrada do requerimento administrativo.
(...)
No caso em apreço, o benefício foi requerido em 21/05/2012 e a demanda ajuizada
em 06/12/2017, antes, portanto, do decurso do prazo decenal. Por outro lado, sendo
a parte autora menor e portadora de alienação mental, não há que se falar em
prescrição quinquenal, limitando-se os atrasados apenas ao teto de sessenta salários
mínimos do Juizado Especial Federal, considerado o parâmetro da data do
ajuizamento da demanda.
Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que o benefício em análise foi
indeferido administrativamente por ausência de incapacidade de longo prazo.
Todavia, o laudo pericial formulado constatou a existência de incapacidade total e
definitiva desde abril de 2005, época anterior a DER." (Destacado)
Após embargos de declaração, o resultado foi mantido, com retificação na
fundamentação, ao afastar a questão menoridade do beneficiário:
"Da análise do recurso oposto, entendo assistir, em parte, razão a embargante, uma
vez que o acórdão vergastado incorreu em erro material, fazendo constar na decisão
a informação de que a autora é menor de idade.
Com efeito, extrai-se de seus documentos pessoais (anexo 4) que conta com 55 anos
(data do nascimento: 10/03/1963), de modo que o acórdão necessita de correção.
Ressalte-se, contudo, considerando que a demandante é portadora de alienação
mental, conforme conclusões do perito judicial, não há que se falar em prescrição
quinquenal, tal como restou revelado na decisão vergastada. Com efeito, assim como
os menores de idade, os absolutamente incapazes não têm prescrição contra si, de

modo que a conclusão não se modifica em virtude do erro da premissa adotada como
razões de decidir.
(...)
No caso em apreço, o benefício foi requerido em 21/05/2012 e a demanda ajuizada
em 06/12/2017, antes, portanto, do decurso do prazo decenal. Por outro lado, sendo a
parte autora portadora de alienação mental, não há que se falar em prescrição
quinquenal, limitando-se os atrasados apenas ao teto de sessenta salários mínimos do
Juizado Especial Federal, considerado o parâmetro da data do ajuizamento da
demanda."
Já o extenso pronunciamento colegiado paradigma apontou:
"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MAIOR INVÁLIDO. DIB.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO
INOMINADO.
(...)
2. A pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do segurado que vem a
falecer, aposentado ou não, desde que não tenha ocorrido a perda de sua condição
de segurado. De acordo com o inciso I, do artigo 16, da Lei 8.213/91, são dependentes
do segurado: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado,
de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz,
assim declarado judicialmente.
3. Em que pese a dependência econômica do filho inválido ser presumida, nos termos do
artigo 16, § 4º, da Lei n.º 8.213/91, tal presunção – conforme novo entendimento firmado
pela TNU – não é absoluta, verbis: '(...) Embora a literalidade do artigo 16, inciso I e §4º,
da Lei nº 8.213/91 possa levar à conclusão de que é absoluta a dependência econômica
que estamos a tratar, a melhor exegese deve ser aquela que torna relativa essa presunção,
máxime quando o filho maior inválido possui renda própria, como no caso em tela. (...)
Há de estar caracterizado o restabelecimento do amparo material fornecido pelo segurado
ainda em vida, para aqueles com quem, a despeito da 'ruptura' (entendida como a
maioridade/emancipação, no caso dos filhos ou separação judicial/ou de fato, tratando-se
de ônjuge/companheiro), manteve-se (caso de recebimento de alimentos) ou retornou à
condição de dependente econômico. Não será demais recordar que a pensão por morte
destina-se aos 'dependentes supérstites', ou seja, não será devida para aqueles que não
dependiam economicamente do falecido quando este ainda era vivo. 13. O Eg. STJ temse manifestado igualmente no sentido de ser relativa a presunção de dependência
econômica em se tratando de filho maior inválido. Confira-se: AgRg no REsp nº
1.369.296/RS, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/04/13;
AgRg no REsp nº 1.254.081/SC, Rel. MIN. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe
25/02/13; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.619 / RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS DJe 17/12/2012. (...)'. (PEDILEF nº 50442434920114047100, Juíza Federal
Relatora Kyu Soon Lee. DOU 10/01/2014).

(...)
5. O art. 3º, do Código Civil, assevera que: 'São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos'. Outrossim, não
corre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º (art. 198, I do CC).
6. Conquanto o inciso II (bem como os demais, I e III), do art. 3º, do Código Civil de
2002 tenha sido revogado, de onde afastada a a condição de absolutamente incapazes
aos 'enfermos ou deficientes mentais, que não tiverem o necessário discernimento
para a prática dos atos da vida civil', estes não ficaram isentos de proteção, sendolhes garantidos os institutos da curatela (inciso I, do art. 1.767, do CC), que afetará
tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art.
85, da Lei nº 13.146/15) e da decisão apoiada (art. 1.783- A, do CC). Porém, no
panorama normativo remanescente, eles podem ser relativamente incapazes, a teor
do art. 4º, que considera incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os
exercer, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir
sua vontade (inciso III). A jurisprudência previdenciária tem entendido pela
equiparação do maior inválido ao relativamente incapaz civilmente (claro, desde
que não possa exprimir sua vontade):
(...)
10. Todavia, vislumbra-se que a autora possui retardo mental desde o óbito do
instituidor (13/08/2006), sendo relativamente incapaz, sem o discernimento
necessário para gerir os atos de natureza patrimonial. Portanto, embora tenha
recebido o benefício por ser menor, era também inválida, fazendo jus à concessão
do benefício desde a cessação do benefício (17/04/2015).
11. Recurso provido para conceder o pagamento dos valores atrasados de pensão por
morte desde a cessação do benefício (17/04/2015)."
De início, interessa registrar que o Supremo Tribunal Federal no RE 626.489, em sede de
repercussão geral, afastou a decadência do direito inicial ao benefício previdenciário,
permitindo a decadência do direito de revisão do valor resultante do ato concessivo:
“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.
1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez
implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso
do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial
do benefício previdenciário.
2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de
benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse
em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o
sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição
nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos
anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.
5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
Em realidade, tal julgamento reafirmou orientação do Supremo Tribunal Federal
inaugurada no RE 630501 de 21.02.2013, quando se fixou a seguinte Tese 334, que
expressamente admitiu a prescrição quinquenal:
"Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao
beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao
implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do
direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas."
No caso em tela, cuida-se de benefício assistencial, que compõe a seguridade social
conforme regência da Lei 8.742/93, razão por que igualmente não se pode falar em
prescrição de fundo do direito ao benefício, tanto mais quando o mencionado diploma
legal não prevê prazo prescricional. Nesse contexto, aplicável o art. 103, parágrafo único,
da Lei 8.213/91:
"Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e
qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças
devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na
forma do Código Civil."
O recurso impugnado não controverteu a existência da enfermidade incapacitante, mas
apenas a prescrição de fundo e a prescrição quinquenal. Igualmente, o incidente de
uniformização, que pede início do benefício na citação.
Assim é incontroversa a situação fática registrada na sentença e acolhida no acórdão. É
trecho da sentença:
"Exarou o perito do juízo conclusão no sentido de estar a parte autora acometida de
esquizofrenia (F20); patologia que a incapacita ao labor de forma total e definitiva desde
abril de 2005."
Deve prevalecer o acórdão paradigma, porque tem razão quando aponta a incidência do
Estatuto da Pessoa com Deficiente, Lei 13.146/2015, que alterou o regramento da
incapacidade por enfermidade mental, fazendo surgir a decisão apoiada, prevista no art.
1.783-A do Código Civil:
"A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo
menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil,
fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua
capacidade."

O Estatuto alterou ainda o artigo 3º do Código Civil, que passou a ter a seguinte redação:
"São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores
de 16 (dezesseis) anos".
Excluiu-se, assim, do elenco aqueles "que, por enfermidade ou deficiência mental, não
tiverem o necessário discernimento para a prática" de atos da vida civil. Tal circunstância,
a partir da nova lei, é causa de incapacidade relativa, prevista no art. 4º, III.
Sucede que a alteração, como dito, foi promovida pela Lei 13.146, cuja entrada em vigor
ocorreu 180 dias após a publicação oficial em 07.07.2015. Ao influenciar a prescrição, o
novo diploma incide de imediato com efeitos para o futuro. Não retroage, portanto, para
tornar prescrita a pretensão daqueles então considerados absolutamente incapazes, vale
dizer, com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência tem início o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos. Nessa linha, decidiu o Supremo Tribunal Federal no
mencionado 626.489:
“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.
(...)
3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição
nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos
anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.
5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (Destacado)
Em suma, no caso, é incontroverso que a incapacidade mental era anterior à vigência da
13.146/2015, quando o beneficiário era absolutamente incapaz, tendo início o prazo
prescricional quinquenal em 02.01.2016.
Ante o exposto, voto por PROVER parcialmente o pedido, com retorno a origem para
que seja observa a seguinte tese: "Para efeito da contagem da prescrição de 05 (cinco)
anos, a deficiência mental, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, não gera incapacidade civil absoluta".
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região
PROVER PARCIALMENTE ao pedido de uniformização. Composição e quorum
certificados nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, prover
parcialmente o pedido de uniformização, nos termos do voto do Relator. 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

45.0512830-61.2018.4.05.8300
Recorrente: Rafaela de França
Advogado: Defensoria Publica Da Uniao
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Joaquim Lustosa Filho
Relator: Juiz Federal Gilton Batista Brito
SEGURIDADE
SOCIAL.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
SEGURADA
EMPREGADA. DISPENSA DE CARÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE
NEGA O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE RECONHECE A
INCIDÊNCIA DO ART. 26, VI, DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE.
VOTO
Pretende-se a reforma de acórdão da Terceira Turma Recursal de Pernambuco (anexo
13) que negou a qualidade de segurada por não cumprimento da carência para gozo de
salário-maternidade.
A decisão da Presidência desta Turma Regional (anexo 23) sintetizou o controvérsia posta
na instância uniformizadora desse modo:

“No caso concreto, a 3ª Turma Recursal de Pernambuco, apesar de reconhecer a
demandante como segurada empregada, deixou de reconhecer o pedido de saláriomaternidade, tendo em vista o número insuficiente de contribuições para o implemento
da carência necessária para a percepção do benefício.
Segundo as provas dos autos, a autora perdeu sua condição de segurada após ter deixado
de contribuir na competência de 05/2012, tendo retornado ao RGPS em 10/2016. Ao
tempo do nascimento, em 20/12/2016, a autora contava com apenas três contribuições.
No acórdão paradigma, por outro lado, a Turma Recursal de Sergipe não exigiu o
cumprimento da carência, por considera-la dispensável para a segurada empregada,
como estabelecido pelo art. 26, inciso VI da Lei 8.213/91, in verbis:
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e
empregada doméstica.
Trata-se, portanto, de decisões, diante de casos com similitude fática e jurídica,
diametralmente opostas, oriundas de Turmas Recursais desta 5ª Região, que não
dependem da análise de provas para o deslinde da controvérsia puramente jurídica”.
Deveras, há divergência a uniformizar, pois entre o acórdão recorrido e o aresto
paradigma há discordância de interpretação sobre o alcance do artigo 26, VI, da Lei
8.213/91.
Realmente, o acórdão recorrido negou a qualidade de segurado, acolhendo a
fundamentação de primeiro grau:
"Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que rejeitou
o pedido de concessão de salário-maternidade.
- Em seu recurso, a autora sustenta que preenche os requesitos legais necessários à
concessão do benefício. Pede a reforma do julgado.
- Segundo o art. 71 da Lei 8.213/91 "O salário-maternidade é devido à segurada da
Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte
e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e
condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.'
- O STF no julgamento do AI 852.520 (AgRedD) entendeu que a fundamentação “per
relationem” pode ser utilizada ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa
de prestação jurisdicional. Dessa forma, adotam-se as razões da douta sentença guerreada
como fundamento desta decisão:
'DO MÉRITO
Cuida-se de ação especial cível movida por RAFAELA DE FRANÇA em face do INSS
com vista a receber o benefício do salário maternidade, referente ao nascimento de sua
filha MARIA HELOÍSA FRANÇA DA ROCHA em 20/12/2016. O requerimento

administrativo, formulado em 20/4/2017, foi indeferido “em razão do não afastamento do
trabalho ou da atividade desempenhada”.
De fato, conforme registro do CNIS (anexo 5), o empregador da autora continuou a
recolher suas contribuições durante o período imediatamente posterior ao
nascimento. Constam recolhimentos contínuos desde 10/2016 até 10/2018.
Embora a razão invocada pela Autarquia Previdenciária para o indeferimento do pedido
possa ser ilidida através de outras provas, não cabe aqui a dilação da instrução processual,
pois há outro óbice para a concessão do auxílio-maternidade.
Para fazer jus ao benefício, a segurada do RGPS deve comprovar, para efeito de
carência, o mínimo de dez contribuições mensais, conforme art. 25, III, da Lei nº
8.213/91 (no mesmo sentido, o art. 29, III, do Decreto nº 3.048/99).
Dito isso, especificamente no que se refere ao caso ora sob exame, verifica-se que a
autora perdeu sua condição de segurada após ter deixado de contribuir em 5/2012.
Tendo retornado ao RGPS em 10/2016, ao tempo do nascimento em 20/12/2016, a
autora contava com apenas três contribuições, número insuficiente para o
implemento da carência necessária para a percepção do benefício.'.
- Recurso inominado improvido. Sentença mantida". (Destacado)
O acórdão paradigma (anexo 16), sob a mesma circunstância fática, qual seja, a condição
de segurada empregada, teve interpretação diversa, dispensando a carência:
"PREVIDENICÁRIO.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
PONTO
CONTROVERTIDO, QUALIDADE DE SEGURADO AO TEMPO DO
NASCIMENTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MUNICÍPIO SANTA
LUZIA DO ITANHY/SE DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DO
CNIS. SEGURADA EMPREGADA, DISPENSA DA CARÊNCIA. RECURSO DA
PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Em atendimento à determinação do Colegiado, o Município de Santa Luzia do Itanhy, no
anexo 38, traz a informação de que a autora manteve vínculo contratual com o ente
municipal nos períodos de 01.10.2011, 02.04.2012 e de julho a outubro de 2016 (anexo
28, pag. 5), mas não menciona nada a respeito de pagamento de salário-maternidade, fato
que nos leva a crer que não houve pagamento desse benefício. Por sua vez, o Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS (anexo 13, fl. 9/anexo 7) assenta como
último vínculo empregatício o contratante Município de Santa Luzia do Itanhy, com
data de início 02/04/2012, e última remuneração em 12/2012. Ou seja, ao tempo do
nascimento, 20/06/2012, a parte autora encontrava-se empregada. Assim sendo,
sabendo-se que o art. 26, inciso VI, da Lei 8.213/1991, dispensa o cumprimento de
carência para a concessão do salário-maternidade para a segurada empregada,
trabalhadora avulsa e empregada doméstica, tem-se que os requisitos legais
ensejadores do benefício, ora pleiteado, foram devidamente cumpridos pela parte
autora, sendo a entrega do salário-maternidade medida que se impõe." (Destacado)

O entendimento paradigma deve prevalecer.
O acórdão recorrido, em realidade, nega vigência ao art. 26, VI, da Lei 8.213/91, que
estabelece:
"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
(...)
VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e
empregada doméstica."
O acórdão recorrido, assim, violou frontalmente a legislação material federal, invocando
indevidamente o art. 25, III, apenas. Sucede que tal norma ressalva expressamente o art.
26. Além disso, exige carência de 10 contribuições apenas para segurado contribuinte
individual e segurado facultativo ou exercício da atividade rural nos 12 (doze) meses
anteriores ao início do benefício para o segurado especial, conforme remissão aos artigos
11, 13 e 39 do mesmo diploma legal:
"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
(...)
III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o
art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39
desta Lei".
Ante o exposto, voto por PROVER o incidente, determinando a devolução à origem para
aplicação da seguinte tese: "Não se exige carência para o gozo de salário-maternidade
de segurada empregada".
ACÓRDÃO
Decide Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 5ª
Região PROVER o pedido de uniformização. Composição e quorum certificados
nos autos.
GILTON BATISTA BRITO
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, prover o pedido
de uniformização, nos termos do voto do Relator. 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da 1ª TR/CE
46. 0525121-14.2018.4.05.8100
Recorrente: Elisabete Alexandre Bento
Advogado: Francisco Cristiano Silva de Souza - OAB/CE 033050
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 2ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Paula Emília Moura Aragão De Sousa
Brasil
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira

AGRAVO INTERNO. SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA. DISCUSSÃO ACERCA DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE
IMPEDIMENTO DO LONGO PRAZO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 42 DA TNU). JULGADO
RECORRIDO QUE ADEMAIS CONTÉM PREMISSAS FÁTICAS DIVERSAS
DAQUELAS OBSERVADAS NO CASO PARADIGMA (QO 22 DA TNU). AGRAVO
IMPROVIDO.
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 2a.
Turma Recursal do Ceará 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.
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 2aTR/CE.

4. Confira-se a redação do julgado da Segunda Turma cearense:
"RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente pedido de amparo social a pessoa com deficiência.
É o relatório sucinto.
VOTO
Entendo não prosperar o recurso manejado pela parte autora.
A questão da assistência social não constitui novidade no rol das preocupações das
sociedades humanas e, como não poderia deixar de ser, encontrou destacada
atenção na Constituição Federal de 1988, que em seu art. 3º erigiu a solidariedade
à categoria de objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Com esteio
no art. 203, V, da Constituição Federal, conclui-se que para obter o benefício de
amparo assistencial é necessário que a pessoa seja portadora de deficiência ou idosa
e que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Na espécie, com amparo na perícia judicial realizada, entendo não merecer acolhida
a pretensão exposta na inicial, haja vista que o laudo pericial (anexo 26), não
obstante tenha constatado que a demandante apresenta SEQUELA DE PÉ
TORTO CONGÊNITO, deixou claro que tal circunstância não a impede de
exercer atividades laborativas que lhe permitam prover o próprio sustento.
Isso porque, ao ser indagado acerca das atividades que podem ser desempenhadas
pela parte autora (quesito nº 8), o Vistor Oficial deixa claro que apenas não podem
ser executadas pela recorrente atividades que demandem sobrecarga dos pés, tais
como: “deambular por longos trechos, permanecer em ortostase por longos
períodos, subir escadas e agachar-se repetitivamente e aplicar força com os
membros inferiores”.
Ora, como bem explanado na sentença, no que pese esteja definitivamente impedida
de exercer suas atividades habituais, como faxineira, a parte autora encontra-se em
idade economicamente ativa – tem 44 (quarenta e quatro anos de idade), algum
nível de escolaridade e reside no Centro de um município que integra a Região
Metropolitana de Fortaleza, onde pode ocupar postos de trabalho os mais variados,
ainda que respeitando as limitações físicas que a própria enfermidade naturalmente
lhe impõe, em sintonia com as conclusões perciais.
Assim, examinando atentamente a sentença recorrida, constato que o Juízo a quo
formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando
corretamente as normas de regência. Por tal razão, deve o julgado ser mantido em
todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da
Lei n.º 9.099/95.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para confirmar a sentença que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais
suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a
indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se
suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da
discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006).
Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por
cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), suspensa a execução
desta parcela enquanto litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, por maioria, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e manifestações gravadas.
Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Federais Gustavo Melo Barbosa,
Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil e João Luís Nogueira Matias.
Fortaleza, data supra.
PAULA EMÍLIA MOURA ARAGÃO DE SOUSA BRASIL
JUÍZA FEDERAL - 2.ª RELATORIA - 2.ª TR/CE”
5. Vê-se que o julgado recorrido, em análise das circunstâncias fáticas do caso, e dentro
do convencimento motivado, concluiu que, efetivamente, não havia impedimento de
longo prazo capaz de obstaculizar a participação social da parte autora. Já os julgados
paradigmas, emanados das Egrégias Turma Recursal do Rio Grande do Norte e Primeira
Turma do Ceará, examinando os fatos e provas naquela ação, entenderam que a prova
revelava impedimento de longo prazo. Confiram-se trechos dos julgados paradigmas:
Turma Recursal do Rio Grande do Norte
0501848-96.2006.4.05.8400
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AMPARO AO DEFICIENTE.
AGRICULTOR. ASSISTENCIAL DOS REQUISITOS PREENCHIMENTO
LEGAIS. CONCLUSÃO PERICIAL PELA INCAPACIDADE PARCIAL
PERMANENTE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE.
HEMOFILIA
E
HEPATITE
“C”.
CONJUNTURA
SOCIAL
DESFAVORÁVEL.REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RENDA PER
CAPITANO NÚCLEO FAMILIAR. MISERABILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO.

- O benefício assistencial visa, dentre outros objetivos, garantir renda mínima no
valor de um salário mínimo mensal ao deficiente e ao idoso que não possua meios
de prover sua benefício assistencial subsistência nem de tê-la provida por sua
família.
- Muito embora o laudo pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade
total, é perceptível que a sua pouca formação escolar e profissional, aliada à
constatação da doença que causa limitações, consubstanciam fatores impeditivos de
sua inserção no mercado de trabalho, não sendo razoável dele se exigir que
desempenhe trabalhos burocráticos ou de natureza análoga, não sendo razoável dele
se exigir que desempenhe trabalhos burocráticos ou de natureza análoga, como
sugere o laudo.
- Satisfeitos os requisitos da incapacidade a da renda familiar abaixo de 1∕4 do
salário mínimo, faz jus o recorrente ao benefício pleiteado.
- A súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização, firmou o entendimento no
sentido de a incapacidade para a vida independente não ser apenas aquela que
impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também que a impossibilita
de prover ao próprio sustento;
- Provimento do recurso. (…)”
Primeira Turma CE
0516039-90.2017.4.05.8100
“(...)É que, muito embora o laudo de pericia médica tenha, inicialmente, afirmado
inexistir limitações ao exercício da atividade de costureira pela parte autora,
posteriormente acaba por explicar que a ausência de impedimentos se limita a
atividade manuais, estando a demandante impedida de realizar trabalhos de costura
para os quais necessite usar os membros inferiores.
Acontece que é cediço que a efetivação de atividade de costura para fins laborais
demanda inevitavelmente o uso de membros inferiores e, em havendo incapacidade
da parte autora, por tempo indeterminado, para a costura realizada sob tais
condições, entendo que restou comprovada a existência de impedimentos de longo
prazo.
Acrescento que a demandante apresentou atestados médicos que indicam a
incapacidade laboral por tempo indeterminado, o que reforça a conclusão acima(...)

6. Observa-se clara diferença entre as circunstâncias fáticas apreciadas (doenças e
realidades sociais as mais diversas) no julgado recorrido e nos paradigmas, de modo que
sequer se pode a rigor afirmar a existência de divergência de entendimentos a ser
uniformizado. Todos os julgados reconhecem a necessidade de haver impedimento de
longo prazo para a concessão do benefício. Apenas as circunstâncias fáticas e provas
levaram a resultados diversos. Aplica-se aqui, pois, a QO 22 da TNU (É possível o nãoconhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão
recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.(Aprovada na
8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 16.10.2006).
7. Ressalte-se que o julgado da 3a. Turma do Ceará mencionado no corpo do agravo
interno, além de não ter sido acostado ao pedido de uniformização, constando somente
no agravo interno, não foi acompanhado de inteiro teor ou link válido de acesso e padece
dos mesmos vícios acima mencionados.
8. Outrossim, entender o contrário, diante do princípio do convencimento motivado do
julgador, somente seria possível com o reexame de arcabouço probatório específico de
cada feito, medida que, no entanto, é defesa a este Colegiado a teor da Súmula 42 da
TNU.
9. Neste contexto, inexorável é o reconhecimento da inadmissibilidade do pedido de
uniformização, razão por que NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.
10. É meu voto.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti

Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

47. 0508048-60.2017.4.05.8101
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Raimundo Rebouças da Silva
Advogado: Lígia Silva da Costa – OAB/CE 022039B
Origem: 1ª Turma Recursal SJCE – Relatoria: Bruno Leonardo Câmara Carrá
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE, EM LUGAR DE IMPUGNAR A DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTE COLEGIADO, QUESTIONA A DECISÃO DO
PRESIDENTE DA TURMA DE ORIGEM. IRREGULARIDADE FORMAL.
INCIDÊNCIA DO MESMO VÍCIO AINDA QUANDO O RECURSO, EM LUGAR DE
BUSCAR DEMONSTRAR A SEMELHANÇA ENTRE PARADIGMA E ACÓRDÃO
RECORRIDO, MOTIVO DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO ADOTADO PELA PRESIDÊNCIA, INTENTA CONVENCER
DA DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
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 Primeira Turma
Recursal do Ceará 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.
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 1ª TR/CE.
4. Veja-se a decisão recorrida:
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Inominado, interposto pelo INSS, contra decisão do
Presidente da 1ª TR/CE que negou seguimento ao Incidente Regional de
Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de ausência de similitude

fática, bem como impossibilidade de reexame de matéria de fato (Súmula nº 42,
da TNU).
O acórdão impugnado manteve sentença de concessão de benefício de prestação
continuada (LOAS), em virtude de reputar preenchidos os requisitos autorizadores
do recebimento do benefício.
O recorrente sustenta que os membros da unidade familiar que, ao tempo do
requerimento administrativo, ainda não contavam com 65 anos não podem ter sua
renda excluída para fins de análise da renda per capita do núcleo familiar.
Em defesa dessa tese colaciona paradigma da 3ª TR/CE (051172709.2010.4.05.8200), alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº
10.259/2001, autorizadores do pedido de uniformização.
Decido.
Consoante dispõe o art. 14 da Lei nº 10.259/2001, caberá pedido de uniformização
quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material
proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei, tendo como objetivo
uniformizar a correta interpretação acerca da respectiva norma jurídica de direito
material, evitando-se, portanto, soluções jurídicas divergentes para casos
similares.
Na específica hipótese dos autos, a Turma Recursal julgou caso que trata da
consideração da renda mensal per capita na análise do critério miserabilidade na
data do requerimento administrativo sem alteração fática na composição do
núcleo familiar.
Entretanto, o paradigma da 3ª TR/CE invocado pela parte ré não guarda similitude
fática, uma vez que versa sobre caso em que houve alteração do núcleo familiar
entre a data do requerimento administrativo e a citação.
Diante dessas considerações, deve ser aplicado à hipótese o enunciado da QO nº
22 da TNU, segundo o qual “É possível o não-conhecimento do pedido de
uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda
similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.”
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Inominado.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região

5. Inicialmente, voto pelo não conhecimento do agravo interno, haja vista que: a)
apresenta irregularidade formal, pois é essencialmente um agravo nos próprios
autos, que impugna a decisão da Turma Recursal, e não do Presidente deste
Colegiado; b) incide ainda no mesmo vício, porque, enquanto a decisão da
Presidência deste Colegiado não admitiu o pedido de uniformização por entender
que não havia semelhança entre o julgado recorrido e o paradigma, o agravo interno
busca demonstrar que o julgamento do pedido de uniformização não demandaria
reanálise de provas.
6. Não conheço, pois, do agravo interno.
7. Caso vencida a preliminar, passo ao exame do mérito Veja-se o teor da decisão
proferida pela Primeira Turma do Ceará:
“AMPARO SOCIAL (LOAS). IDOSO. REQUISITOS COMPROVADOS.
RECURSO DENEGADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).
VOTO
A parte ré apresentou recurso em face de sentença que julgou procedente pedido de
concessão de prestação continuada instituído no art. 20 da Lei nº. 8.742/93, alegando para
tanto a ausência da condição de miserabilidade tendo em vista que um membro do grupo
familiar perceba renda no valor de um salário mínimo decorrente de benefício
previdenciário.
Pois bem.
É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 203, inciso V, um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso (65 anos
ou mais), que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família (art. 20 da Lei 8.742/93).
Ressalte-se que se enquadra na condição de deficiente aquela pessoa que ostente
impedimentos que a impeçam de exercer os atos da vida normal em igualdades de
condições com as demais pessoas. Para fins de benefício assistencial, tais impedimentos
devem ser de longo prazo, assim considerados aqueles superiores a dois anos.
No presente caso, a controvérsia cinge-se a averiguar se a parte autora preenche a
condição de miserabilidade para a concessão do benefício assistencial pleiteado, posto
que o quesito etário foi devidamente preenchido.
Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu
convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as
normas de regência. Explico.
Com efeito, a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado
impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação:

Consignou a assistente social no aludido laudo social (anexo 23):
“O caso em questão envolve o autor Raimundo Rebouças da Silva. Reside
com a esposa e o filho. A residência é própria, composta por 7 cômodos,
humilde, em péssimo estado de conservação, com acesso a energia elétrica e
água encanada. A família tem acesso a uma renda de um salário
mínimo proveniente do aposento por idade da Sra. Maria Elita, esposa do
autor. A família informa que reside no domicílio apenas um dos filhos do
casal. O autor sempre exerceu a atividade agrícola. A renda da família é
incapaz e insuficiente de garantir o atendimento das necessidades básicas do
autor e de seus familiares”.Acolho as conclusões da assistente social.
Nessa toada, embora a renda familiar aferida ultrapasse o limite previsto em
lei, deve-se observar que, nos termos da jurisprudência pátria, o critério
econômico pode e deve ser flexibilizado se, à luz do caso concreto, no
prudente arbítrio do julgador, puder ser divisada situação que reclame a
presença do estado para suprir a impossibilidade de manutenção do idoso
de forma digna.
Corroborando as informações do laudo social, os registros fotográficos da
casa revelam a situação precária do local onde vive o autora.
Diante do cenário acima exposto e tendo em mente os custos ordinários para
a manutenção de qualquer família dentro dos padrões minimamente
aceitáveis impostos pela dignidade da pessoa humana, forçoso reconhecer
que a realidade apresentada pela parte autora é suficiente para que lhe seja
concedido o benefício almejado.
Dessa forma, em face do conjunto fático-probatório encontrado nos
presentes autos desta demanda, merece acolhida a pretensão requerida na
peça inicial.
Diante do exposto, no que tange ao benefício previdenciário percebido pela esposa da
parte autora, tenho que deva ser desconsiderado para fins de cálculo da renda per capita.
É de se ressaltar que, nos termos do parágrafo único, do art. 34, da lei 10.741/2003,
Estatuto do Idoso, o benefício de amparo assistencial concedido a pessoa maior de 65
anos no âmbito do mesmo agrupamento familiar não entra para o cômputo da renda per
capta . A jurisprudência, no entanto, aplicando o princípio da isonomia, tem interpretado
o dispositivo ampliativamente, de modo a também não considerar para a composição
da renda familiar a aposentadoria por idade quando concedida no valor de um
salário mínimo, nem qualquer outro benefício de amparo assistencial.
Destarte, não obstante a esposa do autor tenha idade inferior a sessenta e cinco anos,
percebe benefício de natureza previdenciária (aposentadoria por idade), e referido

benefício não será computado para o cálculo da renda mensal para fins de concessão de
amparo social a outro membro da família.
Ademais, ao meu sentir, as condições constatadas na inspeção judicial não evidenciaram
elemento demonstrativo de patrimonialidade. A moradia apresenta-se bem modesta,
construção em alvenaria, piso de cimento, paredes em parte rebocadas e pintadas, a
necessitar de manutenção dividida em sete cômodos, guarnecida por mobiliário simples,
suficiente para suprir as necessidades do cotidiano, não ostentando luxo ou sofisticação.
Conjugando o laudo pericial social com os demais elementos no processo, tenho que a
parte autora conseguiu comprovar a condição de miserabilidade para a concessão do
benefício assistencial que pleiteia.
Assim, tenho que deve ser mantida a sentença de origem em todos os seus termos e por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais
suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação
expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente
sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão,
como no caso ora sob exame (RE-AgR 353986, Relator Min. Eros Grau, Segunda
Turma, DJe 14/08/2008). Com o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos
ao Juizado Especial Federal Cível.
Condeno o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, devidamente atualizado, a teor do art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observado o teor da súmula nº 111 do STJ.
É o voto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, por unanimidade, em
CONHECER, porém NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
relator, que passa a integrar esta decisão.
Além do signatário, participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juízes Federais
Dartanhan Vercingetórix de Araujo e Rocha e Leopoldo Fontenele Teixeira.
Fortaleza/CE, 08 de novembro de 2018.
BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator”
8. No recurso interposto, sustenta o INSS que a decisão acima transcrita teria divergido
do entendimento da Terceira Turma Cearense (processo 0505801-40.2016.4.05.8102),

que entende que somente se pode desconsiderar a renda de idoso com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, enquanto que este requisito não estaria presente no caso.
9. Ora, uma simples leitura do acórdão da Primeira Turma cearense demonstra que,
conquanto tenha, de fato, adotado a possibilidade jurídica de desconsideração de renda
daquele membro do grupo familiar com menos de 65 (sessenta e cinco) anos, o que
contraria o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, adotou a fundamentação
contida na sentença, no sentido de que a renda, ainda que superior ao limite legal, não
é critério exclusivo de aferição da miserabilidade, e a prova dos autos demonstra a
miserabilidade por circunstâncias outras, quais sejam, a moradia apresenta-se bem
modesta, construção em alvenaria, piso de cimento, paredes em parte rebocadas e
pintadas, a necessitar de manutenção, dividida em sete cômodos, guarnecida por
mobiliário simples, suficiente para suprir as necessidades do cotidiano, não
ostentando luxo ou sofisticação, sendo que o laudo social, acolhido pela sentença e
acórdão, aponta que a renda familiar não era suficiente para garantir as
necessidades básicas do autor e de sua família.
10. Ora, o recurso, em que pese impugnar a desconsideração da renda daquele que tem
menos de 65 (sessenta e cinco) anos, não impugnou a miserabilidade globalmente
considerada, o que atrai a inadmissibilidade do pedido de uniformização nos termos da
QO 18 da TNU.
11. Friso que, ainda que houvesse impugnação do ponto, ter-se-ia a necessidade de
reapreciação da prova, o que esbarraria na vedação da Súmula 42 da TNU.
11. No mérito, assim, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
13. É meu voto.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos do
Voto do Relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da

TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

48. 0521881-33.2017.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Outros
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Iolanda Barbosa da Costa e Silva
Advogado: Bruno de Albuquerque Baptista - OAB/PE 019805 e Outros
Origem: 2ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Kylce Anne Pereira Collier De Mendonça
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE (MEDIDA
PROVISÓRIA 765 DE 2016, CONVERTIDA NA LEI 13464 DE 2017.)
RESPONSABILIDADE, OU NÃO, PARA O INSS RESPONDER
FINANCEIRAMENTE PELO PAGAMENTO DE ATRASADOS ENQUANTO
NÃO SE EFETIVOU A TRANSFERÊNCIA DE AUDITORES FISCAIS DA
PREVIDÊNCIA INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A UNIÃO. DISCUSSÃO
QUE ENVOLVE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO (SÚMULA 43 DA TNU). AUSÊNCIA,
OUTROSSIM, DE DIVERGÊNCIA ATUAL ENTRE AS TURMAS DE
PERNAMBUCO ACERCA DO TEMA, TENDO PREVALECIDO A TESE DO
JULGADO RECORRIDO. DIVERGÊNCIA ATUAL NÃO DEMONSTRADA.
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO E VOTO
Trata-se de incidente regional de uniformização interposto pelo INSS e admitido na
origem (2a. Turma Recursal de Pernambuco) e pela Presidência deste Colegiado, em que

se discute se há, ou não, por determinado período, a responsabilidade administrativa de o
INSS pagar a servidores auditores fiscais aposentados e pensionistas atrasados da
vantagem denominada Bônus de Eficiência e Produtividade, instituída pela Medida
Provisória 765 de 2016, convertida na Lei 13464 de 2017.
A decisão da Presidência bem resume a questão:
“DECISÃO
Vistos, etc.
A hipótese é de Incidente de Uniformização Regional de Jurisprudência
interposto pelo INSS contra acórdão da 2ª TR/PE, admitido na origem.
O acórdão impugnado manteve a sentença de procedência para condenar a União
e o INSS, respeitando a responsabilidade das unidades de pagamento da parte
autora, auditora da Receita Federal, quanto ao pagamento do bônus de eficiência
e produtividade na atividade tributária e aduaneira, com efeitos retroativos à
01/12/2016 até a data da efetiva implantação, conforme disposto na lei nº
13.464/2017, fruto de conversão da MP nº 765/2016.
O INSS, ora recorrente, alega que não tem responsabilidade pelo pagamento de
bônus de eficiência, criado pela MP nº 765/2016, na proporção de 35% (trinta e
cinco por cento) sobre os valores dos proventos mensais devidos desde
01/12/2016.
Em defesa de sua tese, colaciona paradigmas da 1ª TR/PE (052189092.2017.4.05.8300T) e da 3ª TR/PE (0504397-69.2017.4.05.8311S) alegando
atender aos requisitos do artigo 14, da Lei n. 10.259/2001, autorizadores do
pedido de uniformização.
Decido.
Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que o postulante logrou êxito ao
demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Nos paradigmas invocados restou registrado entendimento de que não cabe
responsabilizar o INSS pelo pagamento do bônus de eficiência aos ex-servidores
da receita previdenciária tendo em vista que tal ônus foi transferido para a União
antes mesmo da criação do referido bônus sendo desta última a responsabilidade
pelo pagamento integral da gratificação independente da data de folha de
pagamento foram efetivamente enviados pelo INSS.
No caso dos autos, entretanto, a decisão colegiada recorrida reconheceu o direito
da parte autora, auditora da Receita Federal, ao pagamento dos valores
retroativos do bônus de eficiência, atribuindo a responsabilidade ao INSS.
Trata-se, portanto, de decisões que, apesar de tratarem de casos com similitude
fática e jurídica, mostram-se diametralmente opostas, oriundas de Turmas
Recursais da 5ª Região.

Dessa forma, dou seguimento ao pedido de uniformização regional de
jurisprudência.
Distribuam-se os autos.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima
Presidente da TRU – 5ª Região”
Com efeito, assim foi, no ponto em que interessa para o presente julgamento, a
decisão prolatada pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco (decisão recorrida):
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E
PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. MP Nº
765/2016
CONVERTIDA
NA
LEI
Nº
13.464/2017.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS
ASSEGURADA. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO
DO INSS IMPROVIDO.
VOTO
Trata-se de recursos inominados interpostos pela União e pelo INSS, contra sentença
que julgou procedente o pedido da autora, servidora pública federal aposentada, auditora
fiscal da Receita Federal, para condenar a União ao pagamento do bônus de eficiência e
produtividade na atividade tributária e aduaneira, instituído pela MP 765 /2016
(convertida na Lei nº 13.464/2017).
A parte dispositiva da sentença restou assim resumida:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial,
para condenar a UNIÃO (Ministério da Fazenda) e o INSS,
respeitando a responsabilidade das unidades de pagamento a que
a folha da parte autora estava vinculada na época, ao pagamento
do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e
Aduaneira, com efeitos retroativos à 01/12/2016 até a data da
efetiva implantação (setembro/2017 – anexo 4. p. 10), nos termos
da Lei n.º 13.464/2017.
As parcelas atrasadas devem ser atualizadas de acordo com o art.
1º-F da Lei 9.494/97, até decisão da modulação de efeitos pelo STF
no RE 870.947/SE, recebido sob o regime de repercussão geral.”
– Trecho da Sentença.
Passamos à análise do recurso interposto.
Verifica-se, outrossim, a competência dos Juizados Especiais Federais para processar
e julgar o feito em questão. De fato, tratando-se de regra limitativa da competência, a
exceção prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 3º da Lei nº 10.259/01 deve ser
interpretada restritivamente, de modo a afastar da competência do Juizado Especial
Federal tão somente as demandas que tenham por objeto precípuo a anulação de ato
administrativo federal, tal como uma pretensão de anulação de multa administrativa, por
exemplo, e não a infinidade de demandas que possam implicar indiretamente na anulação
de ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio de acesso à prestação jurisdicional,

no qual os Juizados Especiais constituem um dos desdobramentos possíveis do acesso à
Justiça.
Também não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da parte ré (União e
I NSS), uma vez que se trata de ação manejada por pensionista de ex-servidor da Receita
Federal que, conforme se extrai dos autos, teve os pagamentos dos seus proventos que era
feito pelo INSS transferidos para o Ministério da Fazenda efetivado em agosto/2017.
Observe-se ainda que, como bem destaca a sentença, “os comprovantes de rendimentos
da parte autora, acostados aos autos no anexo 4, indicam que de dezembro/2016 a
julho/2017 o pagamento dos proventos foi realizado pelo INSS, e que só em
setembro/2017 foi implantado o bônus de eficiência e produtividade. Considerando que
o pleiteado na inicial (retroativo do bônus de dezembro/2016 a agosto/2017) envolve as
unidades de pagamento do INSS e da UNIÃO (Ministério da Fazenda), entendo que
ambos são parte legítimas para figurar no pólo passivo da presente ação diante do eventual
pagamento retroativo”.
(...)
Destarte, em vista de tudo o que foi exposto e por tudo mais que dos autos consta, NEGASE PROVIMENTO AO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA
UNIÃO E NEGA-SE PROVIMENTO AO PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DO INSS.
Condenação da UNIÃO E DO INSS em honorários advocatícios, fixados à razão de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Lei nº 9.099/95, aplicável
ao JEF por força do art. 1º, da Lei nº 10.259/01.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.
Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA UNIÃO
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS, nos termos do
voto supra.
Recife, data do julgamento.
KYLCE ANNE PEREIRA COLLIER DE MENDONÇA
JUÍZA FEDERAL RELATORA

DE INÍCIO, VOTO PELA INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
De fato, há dois motivos que levam a esse entendimento.

O primeiro deles consiste no fato de que a discussão aqui travada, qual seja, a
responsabilidade ou não de o INSS arcar com o ônus financeiro do pagamento de
atrasados da vantagem em destaque pelo período em que a parte autora esteve incluída
em sua folha de pagamento implica discussão acerca de legitimidade passiva ad
causam, isto é, matéria processual, o que, como sabido, não é passível de ser feita em
sede de pedido de uniformização, que demanda divergência acerca da aplicação do
direito material. Aplica-se, pois, aqui a Súmula 43 da TNU (Não cabe incidente de
uniformização que verse sobre matéria processual).
Ainda que assim não fosse, há ainda outro óbice a impedir o conhecimento do pedido de
uniformização. Com efeito, como se observa dos anexos 28 e 30, as Egrégias Primeira
e Terceira Turma Recursais de Pernambuco, conquanto tenham inicialmente seguido a
tese defendida pelo recorrente, no sentido da ilegitimidade passiva do INSS, evoluíram
em seu entendimento em julgados mais recentes do que aqueles apontados como
paradigma pelo INSS, para entender que, sim, tem o INSS responsabilidade por
pagar atrasados da vantagem em discussão pelo período em que a parte autora ou
servidor instituidor da pensão esteve vinculado à folha de pagamento da autarquia,
tese que, portanto, coincide com aquela adotada e mantida atualmente, ao que
parece, pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, da qual emanou o julgado
recorrido.
Ora, se isso é assim, o que se tem é verdadeira ausência de demonstração de
divergência atual entre as Turmas Recursais de Pernambuco acerca da questão em
debate, o que, inexoravelmente, conduz à não admissão do pedido de uniformização.
NO MÉRITO
Caso restem vencidas as questões preliminares acima apontadas, penso que, no mérito, a
apontada divergência que chegou a haver entre as Turmas cotejadas deve ser decidida em
favor da tese seguida pelo julgado recorrido.
Adoto, no ponto, como razão de decidir, aquela exposta no acórdão proferido pela
Segunda Turma Recursal de Pernambuco no processo 0521895-17.2017.4.05.8300):

“EMENTA
ADMINISTRATIVO.

BÔNUS

DE

EFICIÊNCIA.

ATRASADOS.

AUDITOR-FISCAL
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CARGO
REDISTRIBUÍDO PARA A UNIÃO. PAGAMENTO DA FOLHA PELO
ÓRGÃO DE ORIGEM ATÉ EFETIVAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO.
DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE UNIÃO E INSS.
RECURSOS IMPROVIDOS.

VOTO
União e INSS interpuseram recurso em face da sentença que julgou o pedido
autoral procedente, “para condenar a UNIÃO (Ministério da Fazenda) e o
INSS, respeitando a responsabilidade das unidades de pagamento a que a folha
da parte autora estava vinculada na época, ao pagamento do Bônus de Eficiência
e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, com efeitos retroativos à
01/12/2016 até a data da efetiva implantação (junho/2017 – anexo 4. p. 7), nos
termos da Lei n.o 13.464/2017.”
O INSS sustenta em seu recurso: a) ilegitimidade passiva do INSS, sendo a
União a única legitimada a responder aos termos da ação; no mérito, b) alega
que cabe apenas à União o pagamento do referido bônus, previsto no art. 5o da
MP no 765/2016. Mantida a procedência, requer a aplicação integral do art. 1of da Lei no 9.494/1997 com redação da Lei no 11.960/2009.
Já a União reitera basicamente os argumentos do INSS, alegando o seguinte: a)
existência de demanda coletiva, sendo necessário que a parte autora opte por esta
ou pela demanda individual (neste sentido, não poderia optar apenas pela ação
coletiva que concedeu a tutela de urgência, e não a ação coletiva de transferência
do cargo do autor do INSS para a União); b) ilegitimidade passiva da União,
sendo o INSS o único legitimado a responder aos termos da ação; c ) temeridade
de pagamento de atrasados em ação individual quando seu pressuposto fático,
lógico e jurídico está fundamentado em antecipação de tutela concedida em ação
coletiva; d) impossibilidade de transferência dos auditores fiscais remanescentes
da Previdência Social para o Ministério da Fazenda em razão da existência de
pendências; e) argumenta, por fim, que o Judiciário não pode conceder aumento
a pretexto de isonomia.
Pois bem.
(...)
O art. 8o, III da Lei no 11.098/2005 autorizou a transferência do quadro de
auditoria-fiscal da Previdência Social do INSS (cargo da autora) para o
Ministério da Previdência Social:
Art. 8o Para assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei, fica o Poder
Executivo autorizado a:

III - transferir do Quadro de Pessoal do INSS para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Previdência Social a Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência
Social, sendo redistribuídos para o Ministério da Previdência Social os cargos
vagos e ocupados, aposentados e pensionistas da referida Carreira, assegurada
a seus integrantes assistência jurídica em ações judiciais e inquéritos
decorrentes do exercício do cargo; (Vide Medida Provisória no 258, de 2005)
(inciso posteriormente revogado pela Lei no 11.501/2007).
Com a Lei 11.457/2007, foi criada a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
a seguinte competência, além de outras previstas em lei: "(...) planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição" (art. 2o). O §4o do
mesmo dispositivo extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social. Em razão disso, o quadro de pessoal da carreira
de auditoria fiscal da Previdência Social foi redistribuído para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e os auditores-fiscais da Previdência Social passaram
a ser transformados em auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil:
Art. 8o Ficam redistribuídos, na forma do § 1o do art. 37 da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência
Social e do INSS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos
ocupados e vagos da Carreira Auditoria- Fiscal da Previdência Social, de que
trata o art. 7o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
Art. 10. Ficam transformados: I - em cargos de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, de que trata o art. 5o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de
2002, com a redação conferida pelo art. 9o desta Lei, os cargos efetivos,
ocupados e vagos de Auditor-Fiscal da Receita Federal da Carreira Auditoria
da Receita Federal prevista na redação original do art. 5o da Lei no 10.593, de
6 de dezembro de 2002, e de Auditor-Fiscal da Previdência Social da Carreira
Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002;
Quanto aos aposentados – situação em que se enquadra o autor, o parágrafo 4o
do mesmo art. 10 dispõe que a folha de pessoal inativo passa ao Ministério da
Fazenda (União):
Ficam transportados para a folha de pessoal inativo do Ministério da Fazenda

os proventos e as pensões decorrentes do exercício dos cargos de Auditor-Fiscal
da Previdência Social transformados nos termos deste artigo.
Contudo, diante de uma possível demora na transferência da folha do INSS para
a União, o art. 47 estabelece uma norma provisória:
Até que sejam implementados os ajustes necessários, o Ministério da
Previdência Social e o INSS continuarão a executar as despesas de pessoal e de
manutenção relativas às atividades transferidas, inclusive as decorrentes do
disposto no § 5o do art. 10 desta Lei.
O texto da norma não é feliz, pois atribui a execução das despesas pelo
Ministério da Previdência Social (União) e INSS ao mesmo tempo, quando se
está diante de uma transferência necessária do INSS para a União. De todo jeito,
parece-me claro que o legislador pretendeu manter a responsabilidade pela folha
de pagamento na entidade em que se encontrava o servidor até a efetiva
transferência. Em outras palavras, os auditores-fiscais da Previdência Social
devem ser redistribuídos para a União, mas devem receber do INSS até que essa
redistribuição se efetive.
No presente caso, o autor pretende ver pago o bônus de eficiência desde 12/2016
até a efetiva implantação no contracheque, ocorrida em junho/2017 (anexo 4, fl.
7).
Pelo que se observa dos contracheques apresentados (anexo 4), até abril/2017 os
proventos eram pagos pelo INSS; a partir de maio/2017 passaram a ser pagos
pelo Ministério da Fazenda (União).
Assim sendo, resta evidente a legitimidade dos réus, ainda que eventual
responsabilidade deva levar em conta a delimitação das responsabilidades acima
descritas: entre 12/2016 e 04/2017, cabe ao INSS o pagamento; 05/2017, cabe o
pagamento à União.
(...)
Recursos improvidos.
Honorários a cargo da parte ré à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos da Lei no 9.099/95, aplicável ao JEF por força do art.
1o, da Lei no 10.259/01.
É como voto.

JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal

Vistos, etc.
ACÓRDÃO
Decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS,
nos termos do voto supra.
Recife, data do julgamento.
JORGE ANDRÉ DE CARVALHO MENDONÇA
Juiz Federal

Como se viu, o art. 47 da Lei 11457 de 2007 é expresso ao dizer que, enquanto não fosse
efetivada a transferência do pessoal inativo para o Ministério da Fazenda, o Ministério da
Previdência Social e o INSS continuaria a executar as despesas de pessoal e de
manutenção relativas às atividades transferidas, inclusive as decorrentes do disposto no §
5o do art. 10 da Lei.
Assim, ainda que a transferência do ônus do pagamento dos inativos e pensionistas à
União fosse fato consumado, temporariamente, deveria o INSS arcar com essa
responsabilidade enquanto não se concretizasse faticamente a mudança, o que
efetivamente aconteceu, como registrado no julgado de origem.
Posto isso, voto por NÃO CONHECER do incidente de uniformização.
Caso seja admitido o incidente, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO A ELE.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER do incidente de uniformização
regional, nos termos do Voto do Relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do incidente de uniformização regional, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

49. 0501987-85.2019.4.05.8402
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Clodoaldo Pereira De Medeiros Filho
Advogado: Saniely Freitas Araújo – OAB/RN 012574
Origem: Turma Recursal SJRN – Relatoria: Carlos Wagner Dias Ferreira
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR PREVIDENCIÁRIO POR
INCAPACIDADE. INCAPACIDADE LABORAL CUJA SUPERAÇÃO DEMANDA
CIRURGIA. ACORDÃO RECORRIDO QUE, NESSA SITUAÇÃO, ENTENDE
CABÍVEL A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DADA A
FACULTATIVIDADE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. JULGADO RECORRIDO
QUE CONTÉM PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DAQUELAS
OBSERVADAS NOS CASOS PARADIGMAS (QO 22 DA TNU). PARADIGMAS
QUE RETRATAM DISCUSSÃO ACERCA DO PRAZO DE DURAÇÃO (DCB) DE

AUXÍLIO-DOENÇA, E NÃO SOBRE A ESPÉCIE DE BENEFÍCIO A SER
CONCEDIDO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
VOTO
1. Trata-se de pedido regional de uniformização interposto pelo INSS em face de decisão
proferida pela Egrégia Turma Recursal do Rio Grande do Norte, no sentido de que,
considerando que o segurado não é obrigado a se submeter a procedimento cirúrgico para
recuperação da capacidade laboral, presente incapacidade laboral atual cuja superação
está condicionada à realização de cirurgia, faz jus o indivíduo à aposentadoria por
invalidez.
2. Defende o INSS que o entendimento acima mencionado diverge daquele adotado pela
Primeira Turma Recursal de Pernambuco (processo 0502777-06.2018.4.05.8305) , que
fixa o prazo de 120 (cento e vinte) dias para duração de auxílio-doença na hipótese em
que o segurado precisa se submeter à cirurgia para recuperar a capacidade laboral, bem
como destoaria do entendimento seguido pela Turma Recursal da Paraíba (processo
0506034-91.2017.4.05.8202), que observou o prazo de duração estipulado concretamente
pelo perito que atuou naquela ação.
3. Com todas as vênias, penso que o pedido de uniformização não deve ser conhecido,
pois os julgados trazidos como paradigma abordam a questão sob perspectiva outra, qual
seja, a do prazo de fixação da data de cancelamento do benefício (DCB) de auxílio-doença
em casos de cirurgia, e não propriamente a discussão jurídica acerca de se, nesses casos,
faz o segurado jus a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que foi o enfoque
adotado pelo acórdão recorrido.
4. Confira-se a redação do julgado da Turma Potiguar (julgado recorrido):

"AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARIÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS – JEFs. LEI Nº 10.259/2001. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEI Nº
8.213/1991.
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
EVIDENCIAÇÃO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
SUBMISSÃO
A
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FACULDADE. PRINCÍPIO DA
INTANGIBILIDADE
DO
CORPO
HUMANO.
SENTENÇA
PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO INSS. IMPROVIMENTO DO
RECURSO INOMINADO DO INSS.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente pedido de concessão do benefício previdenciário aposentadoria
por invalidez.
2. Em razões recursais (evento nº 31), pugna pela reforma do édito judicial
monocrático, sustentando ser indevida a aposentadoria por invalidez, dada a
possibilidade de reversibilidade da incapacidade laborativa mediante submissão
ao procedimento cirúrgico de catarata.

3. A aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for considerado
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa
condição.
4. No tocante à tese ventilada no recurso, vetorizada no sentido da reversibilidade
do estado incapacitante por meio de realização de cirurgia, impende aduzir que a
submissão a um procedimento cirúrgico afigura-se como um ato meramente
facultativo para o segurado, não podendo, jamais, decorrer de uma imposição do
Estado-juiz ou Estado-administração, a teor do disposto no art. 15 do Código Civil
brasileiro. Este preceito legal ostenta redação cristalizada no sentido de que
“ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento
médico ou a intervenção cirúrgica”.
5. O princípio da intangibilidade do corpo humano encontra-se expressamente
previsto no art. 101, caput, da Lei n
º 8.213/1991:
“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e
o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos.” (grifado).
6. Nesta quadra, o argumento trazido à tona pelo INSS, na peça recursal, não
encontra respaldo no ordenamento jurídico.
7. Não acolhimento das razões recursais esposadas pelo INSS.
8. Sentença infensa a qualquer alteração.
9. Condenação do INSS no ressarcimento da verba honorária advocatícia, no
percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, na
forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, com observância, ainda, do disposto na
Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Improvimento do recurso inominado interposto pelo INSS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma

Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo INSS, nos
termos da ementa-voto do Juiz Federal Relator.
Em se verificando o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao
Juizado Especial Federal Cível.
Natal/RN, data da realização da sessão de julgamento.

Carlos Wagner Dias Ferreira
Juiz Federal Relator”

5. Vê-se que, na espécie, a sentença condenou o INSS a conceder aposentadoria por
invalidez, por entender que o segurado não é obrigado a se submeter a procedimento
cirúrgico, entendimento este seguido pela Turma em julgamento de recurso em que o
INSS buscava reformar o tipo de benefício, para auxílio-doença.

6. Vejam-se agora os paradigmas:
Primeira Turma Recursal de Pernambuco
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
LAUDO
PERICIAL.
INCAPACIDADE VERIFICADA. TOTAL E TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO
DE DCB. NOVO ENTENDIMENTO DA TNU. POSSIBILIDADE. CASO
CONCRETO. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE. DEPENDÊNCIA DE
CIRURGIA. RECURSO DO INSS PROCEDENTE EM PARTE.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da Sentença que
julgou procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, com
DIB no dia seguinte à cessação do benefício anterior (21/09/2018), devendo ser
mantido até 18/02/2022 (três anos a contar da data da perícia).
Insurge-se o INSS contra a incapacidade laboral verificada no laudo pericial,
alegando que o autor já recebeu benefício previdenciário por 09 anos, não sendo
crível acreditar que ainda precise de mais 03 anos para sua recuperação, não
fazendo jus o autor ao benefício concedido. Sucessivamente, requer a alteração da
DCB para apenas 06 meses.
O artigo 59 e seguintes da Lei no 8.213/91 determinam que o segurado,

incapacitado para o exercício de sua atividade habitual ou trabalho, por mais de
15 dias, terá direito à percepção do auxílio- doença, enquanto perdurar tal
condição.
Por seu turno, o art. 42 da LBPS estabelece que a “aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao
segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.
No caso em exame, nos termos do laudo acostado aos autos (anexo 29),
concluiu o perito judicial que o autor é portador de Fratura do colo do fêmur
(consolidada) CID10: S72.0 e Pseudartrose do fêmur CID10: M84.1, doenças
que o incapacita total e temporariamente, desde 01/08/2008 (data do acidente
automobilístico), para o exercício de qualquer atividade laborativa até a
realização de tratamento cirúrgico para pseudartrose do fêmur, estimando o
prazo de três anos para realização do tratamento pelo SUS incluindo a
recuperação pós-operatória.
Observo que não há motivos para rebater o laudo médico, tendo em vista este ter
sido bem confeccionado e fundamentado. Ademais, o expert em questão é
profissional competente, imparcial, como terceiro desinteressado na lide.
Portanto, não há óbice em adotar suas conclusões como razão de decidir,
permeadas que são por critérios técnico-científicos, os quais não restaram elididos
pelos elementos trazidos aos autos.
Assim, apesar das alegações do INSS, observo que o autor continua incapaz
atualmente para o exercício de atividades laborativas nos termos do laudo
pericial, fato que corrobora a conclusão de que a autarquia previdenciária
cessou o benefício antes que o segurado recuperasse sua capacidade
laborativa.
Ainda: “o auxílio-doença cancelado deve ser restabelecido desde a cessação
sempre que se constatar que dito cancelamento se operou indevidamente”
(PEDILEF n.o 200763060020453, Rel. Juíza Joana Carolina Lins Pereira, DJU
10 out. 2008).
Assim, o recorrido faz jus a retroação do benefício desde o dia seguinte à data
da cessação anterior em 20/09/2018, como bem entendeu o órgão julgador
monocrático.
Por outro lado, observo que o perito estimou prazo de 36 meses para
recuperação do autor, considerando o prazo de espera para realização de

cirurgia pelo SUS incluindo a recuperação pós-operatória.
Todavia, esta Turma Recursal tem entendido que, quando não há
possibilidade de fixação da DCB, em virtude de condição incerta – realização
de cirurgia – ou diante de negativa da parte autora necessária à sua
recuperação, é de bom alvitre observar o disposto pelos §§ 8o e 9o do artigo
60 da lei 8.213/91:
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.
Por essas razões, fixo a DCB em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data da realização da perícia em 19/02/2019, sem condicionar a cessação do
benefício à realização da perícia.
Impende ressaltar que nos casos em que haja a continuidade da
incapacidade, o segurado poderá requerer a prorrogação do referido
benefício, ocasião em que este permanecerá em gozo do benefício até a
realização da perícia administrativa.
Recurso do INSS provido em parte para alterar a DCB para o prazo de 120
dias, a contar da data da realização da perícia em 19/02/2019, sem a
necessidade de a cessação estar condicionada à realização de perícia
administrativa. Mantidos os demais termos da sentença.
Sem condenação em honorários advocatícios. Custas ex lege. ACÓRDÃO
Decide a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, à
unanimidade, dar provimento em parte ao recurso do INSS, nos termos da
ementa supra.
José Baptista de Almeida Filho Neto

Juiz Federal Relator 1a Turma Recursal”
Turma Recursal da Paraíba
0516039-90.2017.4.05.8100
“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO
FAVORÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SEM FIXAÇÃO
DE PRAZO PARA O GOZO DO BENEFÍCIO, AFASTANDO O LAUDO DO
PERITO JUDICIAL NESTE PONTO. RECURSO DO INSS. INSURGÊNCIA
QUANTO À IMPOSIÇÃO AO INSS PARA PROMOVER A REVISÃO DO
BENEFÍCIO E QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. A sentença foi de procedência parcial, condenando o ente público ao
restabelecimento do benefício de auxílio- doença, desde a DCB (09.05.2017), sem
estipular prazo para a sua fruição, tendo em vista que o tratamento indicado ao
autor é cirúrgico.
2. O INSS recorre, pretendendo a reforma da sentença, sob o argumento de que a
hipótese dos autos não se trata de incapacidade, bem como que não lhe é possível
impor a obrigação de promover a revisão do benefício, quando o próprio perito
fixou prazo de 6 (seis) meses para o seu gozo. Pleiteia que as parcelas pretéritas
sejam atualizadas por meio do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
3. O laudo pericial atesta que o recorrente, com 57 anos, agricultor, é acometido
de “hérnia ventral sem obstrução ou gangrena (CID 10 - K43.9); dor localizada
no abdome superior (CID 10 - R10.1)”, doenças que, de acordo com o perito,
provocam incapacidade total e temporária, sendo estimado o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias para recuperação. Conforme o perito, o tratamento é cirúrgico.
4. Indagado acerca da possibilidade de reabilitação do autor para o exercício de
outra atividade, o perito respondeu afirmativamente, no entanto, somente após a
estabilização do quadro de saúde.
5. Desse modo, presente a incapacidade laborativa, não há que se falar em reforma
da sentença.
6. Quanto à DCB, a r. sentença do JEF de origem disse expressamente que o
benefício deverá ser usufruído por prazo indeterminado. Contudo, o perito judicial
fixou o prazo de recuperação em 6 (seis) meses, sendo tal conclusão médica

(levada a efeito por expert) valorizada por esta TR nos julgamentos proferidos
nessas situações.
7. No que tange à pretensão de aplicação da Lei 11.960/2009, esta não merece
prosperar, tendo em vista que esta Turma Recursal vem considerando
inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com relação à aplicação da Taxa
Referencial para fins de atualização monetária, conforme fundamentação
constante no seguinte precedente: 0502280-40.2014.4.05.8205, julgamento em
04/09/2015. Ademais, recentemente, o Pleno do STF, ao julgar o RE no. 870.947,
com repercussão geral, decidiu no mesmo sentido dos argumentos utilizados por
esta TR e declarou a “impossibilidade jurídica da utilização do índice de
remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária
imposta à Fazenda Pública”.
8. Em tais termos, o recurso do INSS merece parcial provimento.
9. Súmula de Julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data
constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de
votos, deu provimento parcial ao recurso do INSS, a fim de que o benefício seja
usufruído pelo prazo fixado pelo perito (180 dias). Sem custas e sem honorários.
BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
JUIZ FEDERAL”
7. Observa-se clara diferença entre o caso dos autos e aqueles abordados nos paradigmas,
pois ali a discussão não girava em torno do tipo de benefício a ser concedido, mas, sim,
sobre o prazo de duração (DCB) do benefício de auxílio-doença, que já havia sido
concedido na sentença, e, pois, não era objeto do julgamento pela Turma. Aplica-se
aqui, pois, a QO 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.(Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional
de Uniformização, do dia 16.10.2006), haja vista que, efetivamente, não houve
demonstração de divergência jurídica entre os julgados comparados.
8. Neste contexto, não deve ser conhecido o pedido de uniformização.
9. É meu voto.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER do pedido de uniformização, nos
termos do Voto do Relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do incidente de uniformização regional, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

50. 0517257-72.2016.4.05.8300
Recorrente: Waldir de Barros Chaves
Advogado: João Campiello Varella Neto – OAB/PE 030341D
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Liz Corrêa de Azevedo
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DESCRIÇÃO
DE LINK DE ACESSO AO JULGADO PARADIGMA QUE NÃO SE PRESTA A
PERMITIR
O
EFETIVO
ACESSO
AO
JULGADO
PARADIGMA,

INVIABILIZANDO, COM ISSO, A REAL AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DO
JULGADO E DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA. QO 03 DA TNU.
PRECEDENTES
DESTA
PRÓPRIA
TRU.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA POR MEIO DE JULGADOS DA MESMA
TURMA RECURSAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
ENTRE TURMAS DA MESMA REGIÃO, NÃO SE PRESTANDO À
ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO A EXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA INTERNA, NO SEIO DA MESMA TURMA. AGRAVO
IMPROVIDO.
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.
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 negativa.
5. Confira-se a redação da decisão recorrida:
"0517257-72.2016.4.05.8300
Decisão
Cuida-se de agravo contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização
regional de jurisprudência interposto pela parte autora em face de acórdão da 3ª
TR/PE, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência da TNU (QO nº 13).
O acórdão impugnado manteve sentença que julgou improcedente o pedido de
conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de revisão de
aposentadoria, ante o não cumprimento dos requisitos “habitualidade e
permanência”, referente à exposição aos agentes nocivos.
O recorrente transcreve julgado da 3ª TR/PE (0512377-37.2016.4.05.8300),
alegando atender aos requisitos do artigo 14, da Lei nº 10.259/2001, autorizadores
do pedido de uniformização.
No caso em análise não restaram satisfeitos os requisitos de admissibilidade do
recurso, visto que a mera transcrição de acórdão apontado como paradigma, sem a
indicação da fonte de onde foi extraído, revela-se insuficiente a demonstração da
divergência jurisprudencial a ser dirimida por esta Turma Regional de
Uniformização. Tal exigência somente pode ser relevada nos casos em que o

acórdão paradigma foi proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo ou pela
própria Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de
controvérsia (artigo 15, inciso II, da Resolução nº 345/15 – CJF).
Embora a juntada da cópia do acórdão paradigma somente seja obrigatória quando
se tratar de divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, no caso de
julgado obtido por meio da internet a indicação da fonte que permita a aferição de
sua autenticidade é indispensável, consoante dispõe a Questão de Ordem nº 3, da
TNU - “A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de
divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de
julgado obtido por meio da internet, a indicação da fonte que permita a
aferição de sua autenticidade”.
Sobre o tema, a TNU, quando do julgamento
50013552720144047111, assim decidiu; “verbis”:

do

PEDILEF

nº

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÕES DE TURMAS RECURSAIS DE
DIFERENTES REGIÕES. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO FEITO COM
INDICAÇÃO DA FONTE DO REPOSITÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA
(ENDEREÇO ELETRÔNICO NA INTERNET - ENDEREÇO URL). QUESTÃO
DE ORDEM N.º 3 (TNU). SEGUIMENTO NEGADO. (...) A parte autora houve
por bem oferecer pedido de uniformização nacional, alegando dessemelhança entre
o acórdão recorrido e outro da 4.ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. O PEDILEF
foi admitido na origem. Decido. Com efeito, à decisão paradigma da 4.ª Turma
Recursal do Rio de Janeiro (Processo nº. 0030578-64.2013.4.02.5151/01), não
merece crivo, em face da não indicação da fonte que permita a aferição de sua
autenticidade. Veja-se a Questão de Ordem n.º 03 (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". Tratase, em verdade, de ônus irrogado à parte, que não se transfere ao juiz. É certo que
o requerente pode se desincumbir desse ônus mediante juntada de certidão, cópia
autenticada, citação do repositório de jurisprudência ou, mesmo, com reprodução
de página da internet com indicação da respectiva fonte (endereço URL). Revelase insuficiente a mera transcrição do inteiro teor do acórdão paradigma no corpo da
petição de uniformização. De fato, cuida-se de exigência formal que, além de
permitir a verificação da divergência apontada, visa a assegurar a autenticidade do
conteúdo das decisões reportadas. Descumprida tal formalidade, a demonstração de
divergência jurisprudencial fica prejudicada (cf: TNU, PEDILEF
5080585920074058100, DOU 25/05/2012). Forte nessas razões, voto no sentido de
NEGAR SEGUIMENTO ao pedido de uniformização, na forma do art. 9º, inciso
IX, do Regimento Interno da TNU. (TNU, PEDILEF nº 50013552720144047111,
Rel. Juíza Federal Itália Maria Zimardi Arêas Poppe Bertozzi, julg. em 16/06/2016,
DOU de 13/09/2016). Grifei.
No mesmo sentido é o entendimento desta TRU/5ª Região; “in verbis”:

“AGRAVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INADMITIDO. INCIDÊNCIA
DO ART. 15, II DO RITNU (RES. Nº 345/15 - CJF) E DA QUESTÃO DE
ORDEM N° 03 DA TNU. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
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/SE.
4. A resposta é negativa.
5. Com efeito, conforme já assentado nos autos, a solução da presente controvérsia
repousa sobre a leitura associada do art. 15, II do RITNU (RES. Nº 345/15 - CJF) aplicável subsidiariamente a esta Turma Regional - com a Questão de Ordem n° 03
da TNU, que assim dispõem, in verbis:
(...)
7. Tal exigência, longe de descabida, tem por objetivo possibilitar ao Juízo
Presidente da Turma Recursal de origem e ao Órgão Uniformizador - que não têm
acesso aos sistemas processuais de todas as seções judiciárias - a aferição da
autenticidade/validade do julgado apresentado.
8. Ocorre que de nenhum ônus o recorrente se desincumbiu: nem juntou cópia do
julgado paradigma, nem indicou fonte de pesquisa da internet que permita a aferição
da respectiva autenticidade.
9. De se concluir, pois, que não há qualquer desacerto a ser corrigido no decisum
recorrido.
10. Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
11. É meu voto.” (TRU, processo nº 0504597-28.2016.4.05.8500, julg. em 30-42018, Relª Juíza Federal Gisele Chaves Sampaio Alcantara, unâmine).
Infere-se do acórdão acima reproduzido ser insuficiente a mera transcrição do teor
do acórdão paradigma no corpo da petição de uniformização, sendo “(...) ônus
irrogado à parte, que não se transfere ao juiz (...)”, a reprodução de página da
internet com indicação de fonte (endereço URL).
Posto isso, nego provimento ao agravo.
Expedientes necessários.
Recife (PE), data supra.
Desembargador Federal Élio Siqueira Filho
Presidente da TRU – 5ª Região

6. Como se vê da decisão recorrida, a finalidade da juntada do inteiro teor do julgado
paradigma é, a um só tempo, permitir aferir sua autenticidade, como também aferir a real
existência de divergência na interpretação do direito material entre os julgados cotejados.
Assim, a simples descrição do link de acesso ao endereço na internet onde estaria
localizado o julgado, sem que se consiga efetivamente a ele ter acesso, não permite
atender as finalidades mencionadas.
7. É o caso dos autos, haja vista que não se consegue acessar o julgado paradigma por
meio do endereço apontado no recurso. Além disso, o Creta Pernambuco não é acessível
a todos os julgadores deste Colegiado, o que reforça a inadequada demonstração da
divergência.
8. Ademais, ainda que não fosse assim, o pedido regional de uniformização não
deveria ser conhecido por vício outro, qual seja, o julgado apontado como
paradigma provém da mesma Turma que proferiu o julgado recorrido, e o art. 14,
parágrafo primeiro, da Lei 10259 de 2001 requer, para o conhecimento do pedido de
uniformização, a existência de divergência entre turmas integrantes da mesma região e
não divergência interna, no seio da mesma Turma Recursal.
9. Neste contexto, inexorável é dar ao presente recurso o mesmo desfecho ali
determinado, pelo que NEGO PROVIMENTO ao Agravo.
10. É meu voto.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
Interno, nos termos do Voto do Relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

51. 0517999-29.2018.4.05.8300
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Maria Da Conceição De Souza
Advogado: Bruno Vasconcelos Coutinho – OAB/PE 034953D
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Flávio Roberto Ferreira De Lima
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 PRIMEIRA TURMA
RECURSAL DE PERNAMBUCO QUE ANULOU A SENTENÇA QUE EXTINGUIU
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. AUSÊNCIA AINDA DE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO JULGADO PARADIGMA, SENDO QUE O LINK
DE ACESSO TRANSCRITO NO CORPO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO LEVA
A JULGADO QUE TRATA DE MATÉRIA ALHEIA ÀQUELA AQUI DEBATIDA.
APLICAÇÃO DA QO 3 DA TNU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
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 Primeira
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.
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 1TR/PE.
4. A resposta é negativa.
5. O acórdão da Turma Pernambucana contra o qual se interpôs o pedido de
uniformização assim foi fundamentado:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSO
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA.
– Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de Sentença
terminativa.
– O douto Magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, por
vislumbrar carência da ação, ante a ausência de pedido de prorrogação do
benefício objeto da exordial.
– Inicialmente, com a devida vênia, entendo que não houve carência da ação por
falta de interesse de agir. Doutrinando sobre tal tema, Vicente Greco Filho
leciona que:
O interesse processual é a necessidade de se recorrer ao judiciário para a
obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou
legalidade da pretensão. Para verificar-se se o autor tem interesse processual para
ação deve-se responder à seguinte indagação: para obter o que pretende o autor
necessita da providência jurisdicional pleiteada? ”, portanto, “o interesse
processual é uma relação de necessidade e uma relação de adequação, porque é
inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir
a correção da lesão arguida na inicial.(Direito processual civil brasileiro, - São
Paulo: Saraiva: 2002 p.80/81).
– Observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240/ MG
em 03.09.2014, cuja relatoria foi do Min. Roberto Barroso, entendeu que na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, levando-se em consideração que a Autarquia-Ré tem
o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá
ser formulado diretamente em juízo uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. A propósito
do tema, vale a transcrição do referido precedente:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença

de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração
for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese
de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não
levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive
no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para
lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito,
está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais
ações que não se enquadrem nos itens e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se
a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher
todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a
razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os
casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa
dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser
trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do
início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz,
que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.
– Ademais, no presente caso, entendo que quando o INSS impõe uma data de
cessação, isso já gera a pretensão do beneficiário, na medida em que ele pode
discordar da data firmada. Não se está aqui a dizer que a fixação da DCB é
incorreta, até porque, por ser o auxílio doença um benefício temporário, deve
sim ser fixada a data de sua cessação. O que se afirma é que, apesar da fixação
da DCB ser um ato regular, a data escolhida pode ser entendida como incorreta

pelo beneficiário, gerando-lhe o direito de acionar o Judiciário para discutir a
data fixada.
– Importa ressaltar, ainda, que, quando da concessão do benefício, o particular
não foi devidamente informado acerca da possibilidade de solicitar a sua
prorrogação (anexo 6).
– Sendo assim, na espécie, o interesse processual surgiu da necessidade de obter
do judiciário o benefício previdenciário pleiteado, o que presume a lesão desse
interesse e a aptidão da providência solicitada para protegê-lo e satisfazê-lo.
– É certo que, a priori, a sentença extintiva não é passível de correção. O art. 5º
da Lei nº 10.259/2001 é claro em dispor que somente será admitido recurso de
sentença definitiva
– Contudo, em se tratando de sentenças terminativas com caráter definitivo, esta
Turma (na Resolução conjunta N° 01 das Turmas Recursais da Seção Judiciária
de Pernambuco no seu Art. 35) admite o conhecimento do recurso, pois a
negativa implica na denegação da prestação jurisdicional, tornando algumas
decisões irrecorríveis e incorrigíveis. Esse caráter definitivo a que me refiro são
aquelas sentenças que impedem o reajuizamento da causa, como ocorre nos
casos de reconhecimento da coisa julgada, perempção e litispendência, por
exemplo.
– Assim, concluo que no caso concreto a extinção sem análise do mérito do
processo originário configura negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual
penso que o fundamento utilizado pelo juízo a quo deve ser afastada.
– Por tais razões, em face da nulidade da sentença proferida, remetam-se os autos
ao Juizado de origem para proceder a novo julgamento da ação, realizando a
prévia produção de exame pericial, a fim de avaliar o cabimento da concessão
do benefício diante da apreciação de todo o conjunto probatório, oportunizando
a exaustiva análise dos requisitos legais para a concessão do benefício
pretendido.
– Sentença anulada.
– Sem condenação em ônus sucumbenciais, em face do disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95, por não haver recorrente vencido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decide a Primeira Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, à unanimidade,
anular a sentença, nos termos da ementa supra.
Recife/PE, data do julgamento.
FLÁVIO ROBERTO FERREIRA DE LIMA

Juiz Federal da 2ª Relatoria.
6. Vê-se, pois, que o motivo que levou ao provimento do recurso inominado na Turma
de origem foi o indeferimento tácito pela Administração e o reconhecimento da existência
de pretensão resistida (interesse de agir).
7. 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.
8. 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
05088132120144058300, Relator(a) JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA
MONTEIRO, DOU 26/06/2015 PÁGINAS 68/303).
9. Ainda que assim não fosse, há razão outra que leva ao não conhecimento do pedido
de uniformização, qual seja, não foi acostado aos autos o inteiro teor do julgado
paradigma, e o link de acesso transcrito no corpo do incidente leva a julgamento que trata
de matéria alheia àquela aqui debatida. Assim, tem-se, conforme reiterados precedentes
deste Colegiado, a incidência da QO 3 da TNU, na medida em que não se consegue aferir
a autenticidade do julgado apontado como paradigma e mesmo a existência de efetiva
divergência entre os casos cotejados.
10.Assim, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
10. É meu voto.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
Interno, nos termos do Voto do Relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao agravo interno, 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

52. 0503454-27.2018.4.05.8502
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Luzineide Menezes Bomfim Felisberto
Advogado: Agenor de Souza Viana Neto - OAB/SE002770
Origem: Turma Recursal SJSE – Relatoria: Edmilson Da Silva Pimenta
Relator: Juiz Federal Leopoldo Fontenele Teixeira
EMENTA
PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PARA A ALTA PROGRAMADA JUDICIAL.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA MEDIANTE COTEJO ANALÍTICO. MATÉRIA
QUE NÃO PRESSUPÕE REANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO. A CONTAGEM DO PRAZO DE
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, AINDA QUE COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO PARA: A) REAFIRMAR
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) DETERMINAR, NO
PRESENTE CASO, QUE A DATA DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO,
RESPEITE O PRAZO DE NOVENTA DIAS TAL COMO FIXADO NO LAUDO.

VOTO
1. Trata-se pedido regional de uniformização interposto pelo INSS em face de decisão
Turma Recursal de Sergipe, que entendeu pela necessidade de manutenção de benefício
de auxílio-doença, mesmo expirado o prazo previsto pela prova pericial para recuperação
da capacidade laboral, a fim de garantir ao segurado o efetivo exercício do direito ao
pedido de prorrogação do benefício.
2. Eis o teor da decisão recorrida:
“
VOTO
O INSS recorreu contra a sentença que o condenou a restabelecer o auxílio-doença
da parte autora, a pretender a sua reforma para que seja excluída a determinação
de que somente poderá cessar o benefício após a realização da perícia revisional
em âmbito administrativo, independentemente de pedido de prorrogação.
O juízo recorrido assim fundamentou a decisão:
“Considerando que o prazo mínimo para recuperação fixado pelo
perito já expirou, o que prejudica o pedido tempestivo de
prorrogação, deve o INSS se abster de efetuar a cessação do
benefício até que seja feita a perícia revisional em âmbito
administrativo. Para isso, deverá, excepcionalmente, convocar a
parte autora para a perícia revisional independente de pedido de
prorrogação”.
Ora, o presente caso guarda uma particularidade que o diferencia da maioria dos
demais, qual seja, impossibilidade de pedido tempestivo de prorrogação, tendo a
decisão recorrida dado solução adequada à pretensão trazida a juízo.
Por isso, voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento e manter a
sentença recorrida amparado em seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001).
Condeno a autarquia ao pagamento dos honorários do(s) perito(s) que
atuou(uaram) no feito, valor a ser incluído na requisição de pequeno valor a
ser expedida após o trânsito em julgado desta decisão.
Sem custas, pois o INSS (recorrente vencido) é isento (art. 4º da Lei n.º
9.289/96).
Condeno o INSS (recorrente vencido) ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor das parcelas atrasadas do
benefício a serem pagas via RPV, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e
art. 1º da Lei n.º 10.259/2001.
É como voto.

ACÓRDÃO
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Composição da
sessão e quórum da votação conforme certidão de julgamento.”
3. Alega o INSS que o julgado de origem diverge do entendimento adotado nos
paradigmas citados, quais sejam, decisão da Segunda Turma Recursal de Pernambuco
(processo 0501472-18.2017.4.05.8306), decisão da Terceira Turma Recursal do Ceará
(processo 0507860-95.2016.4.058103) e desta própria Turma Regional de Uniformização
(processo 0514006-55.2016.4.05.8200).
4. Penso que os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização estão presentes,
notadamente a efetiva demonstração, por meio de cotejo analítico, da divergência entre o
julgado proferido nesta ação e aquelees oriundos dos paradigmas, que foram devidamente
anexados aos autos (anexo 33 ), sendo que, quanto ao julgado da própria TRU, faz-se
desnecessária a juntada, por ter sido formado neste Colegiado.
5. No mérito, de fato, enquanto a decisão recorrida adotou, em que pese o laudo pericial
ter informado o prazo de recuperação em 90 (noventa) dias contados da perícia, o
entendimento de que esse prazo deve ser protraído até que seja submetido o segurado a
uma nova perícia administrativa, os julgados trazidos como paradigma entendem que,
ressalvada prova em sentido contrário, deve-se prestigiar o prazo fixado no laudo pericial
para recuperação do segurado.
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. Esta TRU assim se pronunciou sobre o tema:
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
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 auxíliodoença 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.
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. AUXÍLIO-DOENÇA. 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
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 “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, 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.

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
8.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.
9. 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
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.
10. 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).
11. 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.
12. Assim, DOU PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
INTERPOSTO PELO INSS, para: a) reafirmar 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) determinar, no presente caso,
que a data de cancelamento do benefício respeite o prazo de noventa dias tal como fixado
no laudo.
15. É meu voto.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
entendeu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO nos termos do voto do relator.
Recife, data supra.
LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, conhecer e dar
provimento ao incidente de uniformização regional de jurisprudência, nos termos
do voto do Relator, vencidos Dra. Paula Emília e Dr. Cláudio Kitner e, parcialmente,
Dr. Gilton.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo – Presidente da TR/AL
53. 0500812-14.2018.4.05.8201
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Jose Ryan Dos Santos Vieira
Advogado: Marcelo Vieira da Silva – OAB/PB 022100
Origem: Turma Recursal SJPB – Relatoria: Sérgio Murilo Wanderley Queiroga
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo

VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL
INADMITIDO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DATA DE
INICÍO DE BENEFÍCIO. VALORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO QUE SERVIU
DE FUNDAMENTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO 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 54).
2. Originariamente, o INSS interpôs incidente de uniformização (anexo nº 40) contra
acórdão proferido pela Turma Recursal da Paraíba (anexo nº 38)
3. A Presidência da Turma Recursal da Paraíba inadmitiu o pedido de uniformização ao
argumento de que: (a) não havia similitude fática com o acórdão paradigma, (b) pretendiase revisão de questão fática e (c) que o incidente não abarcaria todos os fundamentos do
acórdão rechaçado (anexo nº 46).
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, porque o objeto do incidente versava sobre reexame
de matéria fática (anexo nº 51). Ato contínuo, a parte ré interpôs agravo interno.
6. Um dos requisitos para que se analise o incidente de uniformização regional é a
divergência entre entendimentos de Turmas Recursais que versem sobre questão de
direito material.
7. Analisando o presente incidente, percebe-se que sua temática tem por o objeto a data
de início do benefício assistencial que, segundo alega o INSS, deveria ser a data da
citação, já que o motivo do indeferimento administrativo do benefício teria sido o não
comparecimento do autor à perícia, na esfera administrativa.
8. Ocorre que, como bem afirmado na decisão da eg. Presidência dessa TRU no anexo
51, o acórdão recorrido “se fundou nos elementos probatórios dos autos que sobressaíram
ao não comparecimento na perícia administrativa, uma vez que os requisitos para
concessão do benefício já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo.
Nesse diapasão, a argumentação trazida aos autos diz respeito a questões de fato, uma vez
que ataca os fundamentos do acórdão impugnado para adentrar na valoração da
documentação que instruiu o processo acerca da incapacidade da parte autora, e,
consequentemente, reclamando a reanálise de provas, impossibilitando a caracterização
do incidente”.
9. Em outros termos, o acórdão recorrido entendeu que as parcelas retroativas do
benefício assistencial devem ser fixadas desde a DER porque a data de início da
incapacidade, de acordo com as provas produzidas no processo, é anterior à DER, e

modificar esse entendimento significaria reexaminar as questões de fato existentes no
processo, o que é vedado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.
10. Conforme o já consolidado entendimento da TNU, “não se conhece de incidente de
uniformização que implique reexame de matéria de fato” (Súmula nº 42, da TNU).
11. 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, 09 de dezembro de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem, sendo que o voto de Dr. Cláudio
Kitner foi para negar provimento por fundamento diverso, que negava provimento
mediante a aplicação da Questão de Ordem nº 35 da TNU (O conhecimento do
pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material
controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado).
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

54. 0512350-83.2018.4.05.8300
Recorrente: Carmen Eliane De Carvalho Breda De França
Advogado: Thiago Cantarelli De A. Lima Albuquerque – OAB/PE 028498D e Outros
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Madja de Sousa Moura
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AGRAVAMENTO DE
DOENÇA PREEXISTENTE. DISTINÇÃO ENTRE DOENÇA PREEXISTENTE E
INCAPACIDADE
PREEXISTENTE.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE CUMPRIDOS OS DEMAIS REQUISITOS
LEGAIS. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização, admitido em face do provimento do recurso de
agravo interposto pela parte autora (anexo nº 41).
2. O processo versa sobre pedido de benefício por incapacidade laborativa (auxíliodoença/aposentadoria por invalidez), cuja sentença de improcedência foi confirmada pela
1ª Turma Recursal de Pernambuco que, no anexo n° 30, considerou que o benefício não
poderia ser concedido tendo em vista que o ingresso ao RGPS com idade avançada (57
anos) seria um indício de tentativa de burla ao sistema, apesar de a autora não ter se filiado
ao RGPS com incapacidade.
3. Pois bem. Tem-se que um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência.
4. Analisando o presente caso, percebe-se que há similitude entre o acórdão impugnado,
da 1ª Turma Recursal de Pernambuco, e o aresto paradigma da Turma Recursal de
Sergipe, bem como com o aresto paradigma da 2ª Turma Recursal do Ceará, já que todos
eles versam sobre o direito ou não ao benefício previdenciário de segurado que ingressou
no sistema com doença preexistente, mas não incapacitante e, no entanto, fora acometido
de incapacidade, a posteriori, em virtude de agravamento ou progressão da referida
doença.
5. A legislação previdenciária estabeleceu que o direito ao benefício auxílio-doença surge
do cumprimento de duas condições: (a) carência e (b) incapacidade para o trabalho ou
para sua atividade habitual por mais de quinze dias, mesmo que a incapacidade decorra
de agravamento ou progressão de doença preexistente (art. 59, parágrafo único, da Lei nº
8.213/91, valendo ressaltar que atualmente o aludido parágrafo fora renumerado como
parágrafo primeiro, pela Lei nº 13.846/2019).
6. A doença preexistente não exclui o direito ao benefício do auxílio-doença; o que o
exclui é a incapacidade preexistente. Saliente-se que a idade avançada não é causa legal
impeditiva de ingresso do segurado ao sistema previdenciário.
7. No caso dos autos, restou evidenciado, de acordo com a análise probatória realizada
pelo acórdão recorrido nos presente nos autos, que a parte autora era portadora de doença
preexistente e não de incapacidade preexistente. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu,
examinando as provas contidas nos autos, que a parte autora não se filiou ao sistema
previdenciário já incapaz, mas apenas portadora da patologia.
8. Cito trecho do acórdão recorrido: “de modo que, embora a autora não tenha se filiado
com incapacidade, o contexto clínico e pessoal no qual a requerente se encontrava

inserida, indica que o começo das contribuições previdenciárias foi realizado com o
intuito de, em um curto período de tempo, obter benefício previdenciário por
incapacidade, o que viola o princípio da equidade na forma de participação do custeio da
previdência social” (sem destaque no original). Observa-se, inclusive, que, nesse ponto,
o acórdão se contrapôs à sentença, na medida em que essa afirmou que a incapacidade
seria preexistente à nova filiação ao RGPS, enquanto o acórdão afirmou o contrário, ou
seja, examinando o conjunto fático-probatório dos autos, chegou à conclusão distinta,
afirmando que a parte autora não se filiou com incapacidade preexistente, mas apenas
com doença preexistente.
9. Assim, restaria presente o requisito para a concessão do benefício pretendido, se a parte
autora tiver igualmente cumprido a carência necessária, tarefa essa que incumbe à Turma
Recursal de origem realizar.
10. Desta forma, conheço o incidente de uniformização e dou provimento, no sentido de
determinar que a Turma Recursal de origem faça a adequação do julgado, nos temos do
que restou assentado no presente julgado, devendo-se, para fins de concessão de benefício
auxílio-doença/aposentadoria, observar o cumprimento do período de carência, bem
como a existência de incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual após a
inscrição no Regime Geral da Previdência Social, mesmo que esta decorra de
agravamento ou de progressão de doença preexistente, como estatuído no art. 59, § 1º, da
Lei nº 8.213/91, com redação atualizada.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECEU O PEDIDO DE
UNIMORMIZAÇÃO E DEU PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto do
relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de
adequação.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, conhecer do
pedido de uniformização e dar provimento ao incidente, nos termos do voto do
relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins
de adequação. Vencidos, Dr. Almiro, Dr. José Baptista e 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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE

(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

55. 0503351-26.2018.4.05.8500
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Reginaldo Menezes
Advogado: Wilton Araujo Da Silva - OAB/SE 006009
Origem: Turma Recursal SJSE – Relatoria: Gilton Batista Brito
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA:
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
MEDIANTE CONVERSÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS EM COMUNS.
PEDREIRO E CONGÊNERES. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL
POR
MERO
ENQUADRAMENTO
EM
CATEGORIA
PROFISSIONAL, COM BASE EM CTPS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURÍDICA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
1. O processo versa sobre pedido de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo
de contribuição, mediante a conversão de períodos especiais em comuns.
2. Houve sentença de procedência (anexo 21), deferindo o benefício pretendido, sentença
essa que foi mantida pelo acórdão impugnado (anexo 27).
3. Irresignada, o INSS interpôs pedido de uniformização regional, alegando que o tempo
de serviço na atividade de pedreiro, exercida em empresas da construção civil em período
anterior a 28/04/1995, não pode ser contado como especial por simples enquadramento.
4. Juntou, a título de paradigmas, acórdãos dessa TRU (anexo 32) e da TRPE (anexo 33).
5. O incidente de uniformização regional foi inadmitido na origem (anexo 36), contra o
qual a recorrente interpôs agravo inominado, o qual veio a ser provido por meio de
decisão monocrática da egrégia Presidência dessa TRU (anexo 40).
6. É o relatório, em breve resumo.
7. O art. 14 da Lei 10.259/2001 estabelece que:
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.
8. Ou seja, para que o incidente de uniformização regional seja conhecido, é preciso que
haja similitude fática, e dissonância jurídica, entre o acórdão impugnado e o acórdão
paradigma.
9. Nos presentes autos, verifico não haver pressuposto essencial para o conhecimento do
presente incidente.

10. Isso porque, ao contrário do que sustenta a parte recorrente em seu pedido de
uniformização, a tese jurídica, utilizada pelo acórdão impugnado, como fundamento para
decidir a demanda, é a de que o tempo de serviço em empresa da construção civil, anotado
em CTPS, pode ser considerado como tempo de serviço especial, antes da Lei 9.032/95,
pela presunção de exposição a agentes de risco, não se tratando de mero enquadramento.
11. Veja-se, a propósito, o teor do acórdão impugnado, no ponto em que ora nos interessa:
“além disso, no caso dos autos vê-se que nos lapsos controvertidos houve o labor na
qualidade de pedreiro junto a construtoras como Cosil, Norcon e Habitacional, empresas
do ramo da construção civil pesada, como de público conhecimento, o que faz presumir
a exposição aos agentes de risco apontados, não se tratando de mero enquadramento”
(destacou-se).
12. Dessa forma, a tese jurídica encartada no acórdão impugnado, ao contrário do que faz
crer a recorrente, vai ao encontro das teses albergadas nos acórdão paradigmas, uma vez
que tanto o acórdão paradigma dessa TRU (anexo 32), quanto o paradigma da TRPE
(anexo 33) concluem pela impossibilidade de ser contado como tempo de serviço especial
a atividade de pedreiro da construção civil por mero enquadramento até o advento da Lei
9.032/95.
13. Portanto, não há que se falar em divergência, entre diferentes Turmas, em questão de
direito material sobre a mesma base fática. O acórdão recorrido entendeu que não basta o
mero enquadramento para considerar como tempo especial o trabalho de pedreiro em
construção civil. E os acórdãos recorridos também entendem que não basta o mero
enquadramento para considerar como tempo especial o trabalho de pedreiro em
construção civil. Tanto o acórdão paradigma dessa TRU quanto o acórdão recorrido
entendem que é necessária a comprovação da periculosidade decorrente da exposição do
trabalhador a potencial risco de acidente, e, no caso específico do acórdão recorrido, foi
afirmada a comprovação presumida da exposição ao risco pelo fato de o autor ter
trabalhado para “empresas do ramo da construção civil pesada, como de público
conhecimento, o que faz presumir a exposição aos agentes de risco apontados”.
14. Aplicação no presente caso, por analogia, da Questão de Ordem n° 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”.
15. O recorrente aduz, ainda, que dever-se-ia comprovar concretamente nos autos, e não
por mera presunção, a existência de trabalho em pontes, barragens ou torres.
16. O argumento também não prospera, uma vez que o recorrente adentra ao debate se o
registro em carteira em determinadas empresas do Estado de origem é prova suficiente
do trabalho na construção de edifícios, barragens, pontes ou torres, o que penso não se
ajustar nos limites do incidente, pois implicaria em reanalisar o conjunto fático
probatório, o que é vedado pela Súmula 42 da TNU.
17. Diante do exposto, não conheço do presente incidente.
ACÓRDÃO
A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU do incidente, nos
termos do voto do relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de
origem, para fins de adequação.
Recife, 09 de dezembro de 2019.

Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, não conhecer
do incidente de uniformização, nos termos do voto do relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de adequação.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

56. 0520068-34.2018.4.05.8300
Recorrente: Valmir Luiz De Santana
Advogado: Paulianne Alexandre Tenorio OAB/PE 020070D
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 1ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: José Baptista De Almeida Filho Neto
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO SUBMETIDO À REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE
QUE EXERCIA À ÉPOCA DO ACIDENTE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. DECRETO N° 3.048/99, ART. 104, INCISO III. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de uniformização, admitido em face do provimento do recurso de
agravo interposto pela parte autora.
2. O processo versa sobre pedido de restabelecimento de benefício previdenciário de
auxílio-doença, ou concessão subsidiária de benefício de auxílio-acidente. O juízo

singular julgou improcedentes os pedidos, sendo tal sentença de improcedência mantida
pela 1ª Turma Recursal de Pernambuco (anexo n° 19).
3. Do acórdão recorrido foi interposto pedido de uniformização regional dirigido a essa
Turma Regional de Uniformização (anexo n° 22).
4. Isto posto, tem-se que um dos requisitos do incidente de uniformização regional é a
existência de dissídio regional de jurisprudência.
5. Analisando o presente caso, percebe-se que há similitude entre o acórdão impugnado,
da 1ª Turma Recursal de Pernambuco, e o aresto paradigma da 2ª Turma Recursal de
Pernambuco, já que ambos versam sobre a existência do direito ao auxílio-acidente após
processo de reabilitação, no caso de impossibilidade de desempenho da atividade exercida
à época do acidente.
6. É fato incontroverso nos autos que o autor se encontra atualmente incapacitado para o
exercício da atividade de vaqueiro, tendo sido submetido a processo de reabilitação
profissional. Também é incontroverso o fato que a doença, decorrente de acidente, o
incapacita parcial e definitivamente para a atividade habitual.
7. Assim, não se trata de reexame de questão de fato, mas de qualificação jurídica do fato.
8. Dispõe o Decreto 3.048/99, em seu art. 104, que:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao
segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme
as situações discriminadas no anexo III, que implique (redação dada
pelo Decreto nº 4.729, de 2003):
I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam (redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003);
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam
e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que
exerciam à época do acidente; ou
III - impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à
época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia
médica do Instituto Nacional do Seguro Social (sem destaque no
original).
9. A partir da leitura do disposto no Decreto Regulamentar, anteriormente transcrito, resta
evidenciado que o autor tem direito ao auxílio-acidente já que, embora reabilitado,
encontra-se impossibilitado de exercer a atividade que desempenhava à época do
acidente.
10. Aplica-se ao caso, pois, o permissivo contido no inciso III do mencionado art. 104,
uma vez que, embora a parte autora não tenha sofrido redução de sua capacidade para o
trabalho, ela se submeteu a processo de reabilitação profissional que concluiu pela
impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época do acidente (vaqueiro),
embora permita o desempenho de outra atividade (porteiro).
11. Desta forma, conheço o incidente de uniformização e dou provimento, no sentido de
determinar que a Turma Recursal de origem faça a adequação do julgado, nos temos do
que restou assentado no presente julgado, devendo-se observar que tem direito ao auxílioacidente o segurado, devidamente reabilitado que se encontre impossibilitado de
desempenhar a atividade que exercia à época do acidente, nos termos do art. 104, III, do
Decreto nº 3.048/99.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECEU O PEDIDO DE
UNIMORMIZAÇÃO E DEU PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto do
relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de
adequação.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, conhecer do
pedido de uniformização e dar provimento ao incidente, nos termos do voto do
relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins
de adequação.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

57. 0503329-96.2017.4.05.8307
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Recorrido: Joseilton Cirino Da Silva
Advogado: Silvan Antônio do Nascimento – OAB/AL 005328
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Liz Corrêa de Azevedo
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO

ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS. ANEXO 13 DA NR-15 DO MTE.
ANÁLISE
QUANTITATIVA.
DISPENSA.
POEIRA
DE
SÍLICA.
JURISPRUDÊNCIA DA TNU. ANÁLISE QUANTITATIVA. DISPENSA.
ACÓRDÃO PARADIGMA. EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS
“RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE ULTRAVIOLETA” E DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS “SAIS BASE”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO
PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 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 43).
2. O processo versa sobre pedido de concessão de benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição, com reconhecimento de tempo de serviço especial. O acórdão recorrido
deu provimento ao recurso inominado da parte autora, para conceder o benefício,
reconhecendo, como períodos especiais mediante uma análise apenas qualitativa, o tempo
de contribuição em que o demandante esteve exposto a agentes agrotóxicos (herbicidas,
inseticidas, fungicidas e cupinicidas) e poeira mineral (sílica).
3. Desse acórdão o INSS interpôs incidente de uniformização (anexo nº 39).
4. A Presidência da 3ª Turma Recursal de Pernambuco inadmitiu o pedido de
uniformização ao argumento de que o INSS pretendia reexaminar matéria de fato.
5. A decisão que negou seguimento ao recurso foi objeto de agravo e remetido a esta eg.
Turma Regional de Uniformização.
6. Negou-se seguimento ao agravo, tendo a ré interposto recurso de agravo interno, objeto
da presente análise.
7. Verifico, contudo, do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
a ausência de similitude fática. Senão vejamos.
8. O acórdão recorrido (anexo n° 23) considerou que é suficiente, para o reconhecimento
do tempo de serviço especial, a análise qualitativa, no que tange à exposição a agrotóxicos
(herbicidas, inseticidas, fungicidas e cupinicidas) e poeira mineral (sílica). Em relação
aos agrotóxicos, considerou que a exposição a tais agentes, previstos no 13 da NR-15, do
MTE, dispensa a realização de análise quantitativa para constatação da nocividade,
conforme já decidiu a TNU (PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108). E, no que tange à
poeira de sílica, o acórdão recorrido seguiu a orientação jurisprudencial da TNU, que, em
sessão realizada em 30/08/2017, no julgamento do PEDILEF nº 050320824.2015.4.05.8312, firmou a seguinte tese: “em relação aos agentes reconhecidamente
cancerígenos, como é o caso da poeira de sílica, a mera presença no ambiente de trabalho
(análise qualitativa) é suficiente ao reconhecimento do caráter especial das atividades
desempenhadas pelo segurado, sendo dispensada a sua mensuração (análise
quantitativa)”.
9. Já o acórdão paradigma (anexo n° 38), oriundo da 2ª Turma Recursal de Pernambuco,
afirmou a tese de que não é possível a consideração de tempo de serviço especial no
trabalho exercido com exposição aos agentes nocivos “radiação não ionizante
ultravioleta” e “defensivos agrícolas sais base” por ausência de previsão legal, e não por
ausência de análise quantitativa, como afirmou a recorrente em seu pedido de
uniformização (anexo n° 39).
10. Vê-se, pois, que os acórdãos tratam de temas distintos, que não guardam similitude
fática nem jurídica.
11. Dessa maneira, deve ser mantida a decisão da douta Presidência, que negou
provimento ao recurso de agravo, aplicando-se ao caso a Questão de Ordem nº 22 da

TNU, que se transcreve: “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”.
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, 09 de dezembro de 2019.

Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, determinando a
devolução dos autos à Turma Recursal de origem.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

58. 0516689-31.2017.4.05.8200
Recorrente: Nielisson Silva Da Conceição

Advogado: Marcos Antonio Inácio Da Silva - OAB/PB 004007
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB – Relatoria: Bianor Arruda Bezerra Neto
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo

VOTO-EMENTA
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
IMPEDIMENTO LONGO PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO. INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA. 6 MESES. TNU. SÚMULA 48. TEMA 173. PERÍODO MÍNIMO
DE INCAPACIDADE DE 2 ANOS PARA CONFIGURAÇÃO DE
IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
O ATUAL ENTEDIMENTO DA TNU. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM
N° 13 DA TNU. 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. A questão trazida para discussão tem por cerne a existência de incapacidade de longo
prazo para fins de concessão de benefício assistencial.
3. O acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de benefício assistencial, uma vez
que a incapacidade laboral constatada foi temporária, com duração de seis meses (anexo
n° 19). Já o acórdão paradigma entendeu, com base na antiga redação da Súmula 48 da
TNU, que a incapacidade não precisaria ser permanente para a concessão do benefício
(anexo n° 21).
4. Esta matéria já se encontra pacificada pela eg. Turma Nacional de Uniformização que
assim se pronunciou no julgamento sob a égide do Tema 173, que se transcreve:
“Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a
configuração de impedimento de longo prazo com duração
mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início
do impedimento até a data prevista para a sua cessação”. (Grifos
nossos).
5. Em virtude desse julgamento realizado no âmbito do Tema 173, a TNU também
precisou atualizar, na sessão realizada em 29/04/2019, a redação da sua Súmula 48, que
agora tem o seguinte teor: “para fins de concessão do benefício assistencial de prestação
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente
com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo
prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início
do impedimento até a data prevista para a sua cessação”.
6. Analisando o caso, restou demonstrado que a patologia torna a parte autora
temporariamente incapaz para o trabalho, mas que o tempo de recuperação, a contar da
perícia judicial, seria de 6 (seis) meses (anexo 19). Por esta razão, fica evidenciado que o
impedimento do autor não é de longo prazo, à luz do atual entendimento da TNU.

7. Diante do exposto, conclui-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com
o entendimento da TNU. No caso, deve-se observar a Questão de Ordem nº 13 da TNU,
que se transcreve:
“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”.
8. Desta forma, a decisão vergastada que negou provimento ao recurso de agravo deve
ser mantida, pelos fundamentos aqui expostos.
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, 09 de dezembro de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, determinando a devolução dos
autos à Turma Recursal de origem. Vencidos, Dr. Gilton e Dra. Paula Emília.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

59. 0511627-10.2017.4.05.8200
Recorrente: Eunice Lucena De Oliveira
Advogado: Marcos Antonio Inácio Da Silva - OAB/PB 004007
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: Turma Recursal SJPB – Relatoria: Bianor Arruda Bezerra Neto
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
VOTO-EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
ALTA
PROGRAMADA.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A Presidência da Turma Regional de Uniformização negou provimento ao recurso de
agravo veiculado pela parte autora, no sentido de não reconhecer similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma veiculado pela 2ª Turma Recursal do Ceará (anexo 36).
2. Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo regimental (anexo 37), requerendo
a remessa do feito a essa Turma Regional, para o fim de analisar a admissibilidade do
incidente de uniformização regional e, posteriormente, de seu mérito.
3. Analisando a pretensão da parte autora, percebe-se que ela tem por objeto a fixação da
data de início de benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente,
que considera devido desde a DCB de benefício anteriormente concedido.
4. Já o acórdão trazido por paradigma (anexo 28) tem por tese principal a desnecessidade
de prévio requerimento administrativo para ingresso de ação judicial, no caso de alta
programada. Evidencia-se que os temas tratados não guardam similitude fática, tampouco
jurídica.
5. Não há, desta feita, divergência a ser dirimida. 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 pedido de uniformização por decisão monocrática quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma”.
6. 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, 09 de dezembro de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator

Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, determinando a devolução dos
autos à Turma Recursal de origem. Vencido Dr. Gilton.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

60. 0503109-70.2018.4.05.8305
Recorrente: Norma Abreu E Lima Maciel De Lemos Vasconcelos
Advogado: Theobaldo Pires Ferreira De Azevedo – OAB/PE 024172D
Recorrido: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Adv/Proc: Procuradoria Federal
Origem: 3ª Turma Recursal SJPE – Relatoria: Polyana Falcão Brito
Relator: Juiz Federal Guilherme Masaiti Hirata Yendo
BB
VOTO-EMENTA
EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE
SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. DATA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Trata-se de Incidente de Uniformização veiculado pela parte autora, originariamente
admitido pela 3ª Turma Recursal de Pernambuco.
2. O tema objeto da controvérsia diz respeito ao marco inicial dos efeitos financeiros da
progressão funcional de professor universitário. A 3ª Turma Recursal de Pernambuco
estabeleceu o marco inicial no dia do requerimento administrativo. Os paradigmas
acostados pela parte autora, da 1ª Turma Recursal de Pernambuco e da 2ª Turma Recursal
de Pernambuco, fixaram o termo inicial após o cumprimento do interstício de 24 meses,
ou seja, a data do preenchimento dos requisitos para a progressão funcional.

3. A divergência entre os arestos restou demonstrada, versando a questão sobre direito
material, justificando-se assim o cabimento do presente incidente de uniformização.
4. No caso, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe do Plano de Carreiras
e Cargos de Magistério Federal, em seu art. 12, § 2º, disciplina a progressão funcional
nos seguintes termos:
Art. 12. O desenvolvimento na Carreira de Magistério Superior
ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, progressão é a passagem do
servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor de uma classe
para outra subsequente, na forma desta Lei.
§ 2º A progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá com
base nos critérios gerais estabelecidos nesta Lei e observará,
cumulativamente:
I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo
exercício em cada nível; e
II - aprovação em avaliação de desempenho.
5. Percebe-se que a lei não fixa o termo inicial dos efeitos financeiros, mas exige, para a
concessão do direito à progressão, dois requisitos cumulativos: (a) interstício de 24 (vinte
e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível e (b) aprovação em avaliação de
desempenho.
6. Deve-se destacar que a Universidade Federal Rural de Pernambuco acatou a decisão
que fixou o termo inicial como sendo a data do requerimento administrativo, já que não
apresentou pedido de uniformização.
7. Assim, restou evidenciado que a administração reconhece que o direito à progressão
surge com a aprovação na avaliação de desempenho, mas seus efeitos retroagem. A
questão é: retroagem até quando?
8. Analisando a questão, evidencia-se que a natureza da avaliação tem caráter meramente
declaratório, já que atesta que o professor adimpliu os requisitos para a progressão, no
interstício de vinte e quatro meses. A data do requerimento é marco inicial para iniciar o
procedimento avaliatório. Ele deve ser veiculado após o término do prazo de dois anos.
Não faria sentido requerer avaliação de atividade de um período antes que o interstício
haja sido concluído. Seria um contrassenso e um descumprimento dos requisitos para a
progressão.
9. Desta feita, reputo como termo inicial para efeitos financeiros a data em que se cumpriu
o interstício de vinte e quatro meses, na referida classe, já que é neste período que o
docente deverá demonstrar que adimpliu as exigências para progredir, reconhecida na
decisão que aprova a avaliação de desempenho, respeitado-se o lustro prescricional.
10. Assim, conheço o incidente de uniformização e dou provimento, no sentido de
determinar que a Turma Recursal de origem faça a adequação do julgado, nos temos do
que restou assentado no presente julgado, devendo-se estabelecer como termo inicial dos
efeitos financeiros da progressão funcional do professor universitário a data em que se
cumpriu o interstício de vinte e quatro meses, respeitado-se, o lustro prescricional.
ACÓRDÃO

A Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais
da 5.ª Região decidiu, À UNANIMIDADE, CONHECEU O PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO E DEU PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto do
relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de
adequação.
Recife, 09 de dezembro de 2019.
Guilherme Masaiti Hirata Yendo
Juiz Federal Relator
Certidão de Julgamento da 30ª Sessão da TRU
Certifico que a egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais da 5ª Região, ao apreciar o processo em epígrafe, na 30ª Sessão da
TRU, realizada, em 09 de dezembro de 2019, decidiu, por maioria, conhecer do
pedido de uniformização e dar provimento ao incidente, nos termos do voto do
relator, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para fins
de adequação. Vencido, Dr. Almiro.
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 Neto– Presidente da 1ª TR/PE, Juiz Federal Jorge André
de Carvalho Mendonça – Presidente da 2ª TR/PE, Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho
Neto – Presidente da 3ª TR/CE, Juiz Federal Cláudio Kitner – Presidente da 3ª TR/PE,
Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – Presidente da 2ª TR/CE
(Suplente), Juiz Federal Gilton Batista Brito – Presidente da TR/SE, Juiz Federal
Leopoldo Fontenele Teixeira – Presidente da1ª TR/CE e Juiz Federal Guilherme Masaiti
Hirata Yendo – Presidente da TR/AL. Presidiu o julgamento o Exmo. Desembargador
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Secretaria da TRU

