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TEMAS EM DESTAQUE

1. RMI do auxílio-
doença: (in)validade do teto
no valor do auxílio-doença
equivalente à média das
últimas 12 contribuições (Lei n.
13.135/2015).

2. Necessidade de Auxílio
Permanente de Terceiros.
Adicional de 25%. Extensão
para outros benefícios
diversos da Aposentadoria por
Invalidez.

3. O auxílio-acidente em casos de
lesões mínimas: orientação do
STJ e da TNU.



TEMAS EM DESTAQUE
4. Atividades perigosas e a

caracterização do tempo como
especial após o Decreto n.
2.172, de 1997.

5. Aposentadoria Híbrida.
Exercício de atividade urbana no
período imediatamente anterior
ao requerimento administrativo
ou implemento do requisito
etário.

6. Ações não submetidas ao prazo
decadencial no STJ e na TNU.

7. Revisão da RMI para alteração
dos valores computados como
salários de contribuição em caso
de atividades concomitantes.



TEMAS EM DESTAQUE
8. Benefício concedido em

sede de tutela antecipada.
Necessidade de devolução
dos valores percebidos.

9. Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas
(IRDR) e seus efeitos no
âmbito dos Juizados
Especiais Federais.

10. Aspectos processuais
diversos do Novo CPC e seus
reflexos nas Ações
Previdenciárias.



TEMA 1 - RMI DO AUXÍLIO-

DOENÇA: (in)validade do teto no valor do
auxílio-doença equivalente à média das
últimas 12 contribuições (Lei n.
13.135/2015).



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

LUIZ BOAVENTURA ingressou com Ação no JEF

contra o INSS objetivando a REVISÃO DA RMI

DO SEU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO

(B 31), alegando que no cálculo do benefício o

INSS aplicou limitador extraordinário, além do

teto para pagamento dos benefícios

previdenciários, nos termos de nova regra

introduzida pela MP n.º 664/2015, posteriormente

convertida na Lei n.º 13.135/2015.

Alega que tal limitação cria tratamento

diferenciado e aplica critério de cálculo

prejudicial, em claro descumprimento do

disposto no art. 201, §§ 1.º e 11, da CF/1988.



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

CÁLCULO DO AUXÍLIO-DOENÇA

Vigência: 01/03/2015

Lei 8.213/91 Art. 29. O salário-de-benefício

consiste: (...)

§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a

média aritmética simples dos últimos doze

salários-de-contribuição, inclusive no caso de

remuneração variável, ou, se não alcançado o

número de doze, a média aritmética simples

dos salários-de-contribuição existentes.

Limitação do salário de benefício ou da RMI???



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

-Salário de benefício (considerando os 80%

maiores salários de contribuição desde jul/1994):

R$ 2.000,00

- Média dos últimos 12 salários de contribuição:

R$ 1.400,00

CÁLCULO DA RMI :

-RMI: Salário de Benefício x Coeficiente de Cálculo

-RMI: R$ 2.000,00 x 91% = R$ 1.820,00

- Abate-teto: RMI máxima: R$ 1.400,00



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

O INSS contestou o pedido

defendendo a legalidade do critério

de cálculo, o qual objetiva evitar

situações em que o valor do

benefício fique acima do último

salário que o segurado recebia,

desestimulando o retorno ao

trabalho.



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

Proferida sentença de procedência. Na

fundamentação, o magistrado considerou o

reconhecimento de inconstitucionalidade

pelo STF em situação similar:

MP 242/2005 (DOU 28/3/2005):

Lei n. 8.213/91 - Art. 29. (...)

§ 10. A renda mensal do auxílio-doença e

aposentadoria por invalidez, calculada de acordo

com o inciso III, não poderá exceder a

remuneração do trabalhador, considerada em seu

valor mensal, ou seu último salário-de-

contribuição no caso de remuneração variável.



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

A MP 242/2005 foi objeto das ADIns n.º 3.467-7/DF,

3.473-1/DF e 3.505-3/DF perante o STF, que
reconheceu, em sede de controle concentrado, a
inconstitucionalidade da referida norma, através de
decisão liminar concedida em 01/07/2005.
- ALGUNS FUNDAMENTOS DESSA DECISÃO:

- Vedação ao Retrocesso social;
- O uso abusivo da medida provisória;
- A limitação contraria a regra do§ 11 do artigo 201 da

CF: “Os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei.”



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

Na sequência, a MP 242/05 foi rejeitada e arquivada

pelo Congresso Nacional (Ato Declaratório n. 1, de

20/07/2005, do Senado Federal) pela ausência dos

pressupostos constitucionais de relevância e

urgência.

TNU SÚMULA n. 65 – Os benefícios de auxílio-

doença, auxílio-acidente e aposentadoria por

invalidez concedidos no período de 28.3.2005 a

20.7.2005 devem ser calculados nos termos da

Lei n.º 8.213/1991, em sua redação anterior à

vigência da Medida Provisória n.º 242/2005.



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

• As ADIs ajuizadas no STF para questionar as
MPs 664 e 665/2014, que alteraram critérios
de concessão de benefícios previdenciários e
trabalhistas foram distribuídas ao ministro
Luiz Fux. São as ADIs 5230, 5232, 5234,
5238, 5246, 5280, 5295 e 5313, que, por
determinação do relator, terão tramitação e
julgamento conjuntos.

• Notícia na íntegra:
• http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaD

etalhe.asp?idConteudo=292922
13



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

ADIs: As alterações promovidas pela MP
664/14 “empreenderam uma verdadeira
minirreforma previdenciária”, modificando
leis que estão em vigência há anos. “Não foi
apontado qualquer fato extraordinário que
tenha surgido após anos de vigência das
regras modificadas pelas MPs que
justificassem suas alterações pela atuação
legiferante excepcional e provisória do
Poder Executivo”.

14



TEMA 1 - ESTUDO DE CASO

ARGUMENTO DAS ADIs: Desrespeito ao

princípio da vedação ao retrocesso

social, uma vez que restringem direitos e

garantias sociais inseridos no artigo 6º

da Constituição, como a pensão por

morte, o auxílio-doença e o seguro

desemprego.
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TEMA 2 - NECESSIDADE DE AUXÍLIO
PERMANENTE DE TERCEIROS. ADICIONAL
DE 25%. EXTENSÃO PARA OUTROS
BENEFÍCIOS DIVERSOS DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

GERALDO IZIDORO BITENCOURT ajuizou
Ação pelo procedimento comum em face do
INSS, objetivando o adicional de 25%
previsto no art. 45 da Lei 8.213/1991 ao seu
benefício aposentadoria por tempo de
contribuição, apoiado no fato de que, tendo
voltado a trabalhar, no dia 27/10/2004,
sofreu acidente do trabalho com amputação
das duas pernas.



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

O INSS apresentou contestação sustentando

que a pretensão viola o art. 45 da Lei
8.213/1991, pois o segurado é titular de
aposentadoria por tempo de contribuição,
fato que não autoriza o adicional de 25%
previsto na norma elencada.

No curso da instrução o autor faleceu,
passando a ser representado por seu espólio.



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

QUESTIONAMENTOS:

1 - O acréscimo de 25%, denominado
adicional de grande invalidez, a ser
concedido em favor do segurado que
necessite de assistência permanente de
outra pessoa, nos termos do art. 45 da
Lei n. 8.213/91, é exclusivo da
aposentadoria por invalidez? Qual a
orientação do STJ e da TNU a respeito?



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

QUESTIONAMENTOS:

2 - Estando em atividade o segurado já
aposentado por tempo de contribuição,
poderia ter sua aposentadoria transformada
em aposentadoria por invalidez, por ser o
benefício mais vantajoso? E, considerando
a incapacidade total e permanente
diagnosticada, com necessidade de auxílio
de terceira pessoa, faz jus, ainda ao
adicional de 25%? Existe orientação a
respeito do STJ?



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

O TJ DE MG JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E O

INSS INGRESSOU COM RECURSO ESPECIAL.

STJ, REsp 1.475.512/MG REL. MIN. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, DJe 18/12/2015

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL DE GRANDE INVALIDEZ. ART. 45
DA LEI 8.213/1991. EXTENSÃO PARA
OUTRAS TIPOS DE APOSENTADORIA. NÃO
CABIMENTO. CASO CONCRETO: SITUAÇÃO
FÁTICA DIFERENCIADA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ...



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

.... TRANSFORMAÇÃO DA APOSENTADORIA

POR TEMPO EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. SEGURADO QUE EMBORA
APOSENTADO RETORNOU AO MERCADO DE
TRABALHO E EM ACIDENTE DO TRABALHO
SE TORNOU INCAPAZ. INCIDÊNCIA DO
ADICIONAL. CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

1. O presente caso enfrenta a tese do
cabimento do adicional de grande invalidez,
previsto no art. 45 da Lei 8.213/1991, a
outros tipos de aposentadoria, além da
aposentadoria por invalidez.

2. O acréscimo de 25%, denominado adicional de
grande invalidez, a ser concedido em favor do
segurado que necessite de assistência
permanente de outra pessoa, é exclusivo da
aposentadoria por invalidez. Prevalência do
princípio da contrapartida.



TEMA 2  - ESTUDO DE CASO

3. A aposentadoria por invalidez, conforme
reza o art. 42 da Lei 8.213/1991, é o
benefício previdenciário concedido 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, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida. Ameniza as
necessidades advindas da incapacidade para o
trabalho, valor supremo da Ordem Social.



TEMA 2 - ESTUDO DE CASO

4. No presente caso, o autor, aposentado por
tempo de serviço, retornou ao mercado de
trabalho, quando então sofreu acidente do
trabalho, perdendo as duas pernas, momento
em que requereu junto ao INSS a transformação
da aposentadoria por tempo em aposentadoria
por invalidez com o adicional de 25%.
Requerimento indeferido sob o fundamento de
que a aposentadoria era por tempo e não por
invalidez.



TEMA 2 - ESTUDO DE CASO

5. A situação fática diferenciada autoriza a
transformação da aposentadoria por tempo em
aposentadoria por invalidez, com o adicional
de 25%, desde o requerimento administrativo,
pois, estando em atividade, o trabalhador
segurado sofreu acidente do trabalho que lhe
causou absoluta incapacidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ, REsp 1.475.512/MG REL. MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2ª TURMA, DJe 18/12/2015)



TEMA 2 – SOLUÇÃO 

- TNU: Quando comprovada a
necessidade pelo segurado da
assistência permanente de terceira
pessoa, deve ser deferido o acréscimo
de 25% na aposentadoria por idade
(mesmo acréscimo da grande invalidez).
(PEDILEF 0501066-93.2014.4.05.8502,
DOU 20.3.2015).
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ. AUXÍLIO PERMANENTE DE
TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. EXTENSÃO ÀS
DEMAIS APOSENTADORIAS. RECONHECIMENTO.
É extensível às demais aposentadorias concedidas
sob o Regime Geral da Previdência Social, e não só
a por invalidez, o adicional de 25% previsto no art.
45 da Lei 8.213/1991, desde que seja comprovada
a incapacidade do aposentado e a necessidade de
ser assistido por terceiro.

A tese foi julgada como representativo de controvérsia

para ser aplicada aos demais processos que tenham
como fundamento a mesma questão de direito.

(PEDILEF 5000890-49.2014.4.04.7133, Rel. Juiz Federal

Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, julg. em 12/5/2016)



TEMA 3 - O AUXÍLIO-ACIDENTE EM
CASOS DE LESÕES MÍNIMAS:
ORIENTAÇÃO DO STJ E DA TNU.



AUXÍLIO-ACIDENTE

30

Requisitos Peculiaridades Extinção do benefício

1. Manutenção da
qualidade de
segurado no
momento da
incapacidade.

Devido para segurados
empregados, avulsos,
segurados especiais e
empregado doméstico
(LC 150/2015).
Considera-se atividade
no dia do acidente.

a) no dia anterior ao início
de qualquer aposentadoria;

2. Não exige carência A prestação tem início a
partir do dia seguinte à
cessação do Auxílio-
doença. Pode ser
concedido diretamente.

b) óbito do segurado.

a) Acidente de qualquer
natureza; b) a redução
parcial e definitiva da
capacidade para o
trabalho habitual, e (c) o
nexo causal entre o
acidente e a redução da
capacidade.

A percepção de
salário não prejudica
o recebimento do
benefício.

c) na data da emissão
de CTC na forma da
contagem recíproca.



TEMA 3 – ESTUDO DE CASO

Cláudio dos Santos, ajuizou ação de
concessão de auxílio-acidente em face do
INSS.
Noticiou, em síntese, que exerce a função de
operador de máquinas, sendo que, em
02.04.2004 sofreu sinistro laboral,
acarretando-lhe lesão no polegar esquerdo,
razão pela qual a Autarquia outorgou-lhe
auxílio-doença, com posterior alta médica.
Argumentou comprometimento para o seu
ofício. Postulou o acolhimento da súplica,
apresentou sua quesitação para a perícia.



TEMA 3 – ESTUDO DE CASO

O INSS contestou e, discorrendo acerca dos
requisitos elencados na legislação, bem
como sustentando ausência de
incapacidade, clamou pela rejeição do
pleito.
O Magistrado deferiu a produção da prova
técnica, com a nomeação do expert, e
indicação de quesitos.
Sobreveio a sentença que julgou
improcedente o pedido.
A parte autora apelou ao Tribunal de Justiça.



TEMA 3 – ESTUDO DE CASO

TJ/SC - Voto: O fato do acidente é

incontroverso, tanto que a Autarquia concedeu
ao obreiro auxílio-doença acidentário (código
91), situação que evidencia o nexo causal.
No mais, da análise do laudo sobressai que o
trabalhador sofreu amputação traumática ao
nível do 1/3 distal da falange proximal do
polegar esquerdo.
Todavia, no que interessa, o comprometimento
que resultou do acidente foi mínimo, tendo,
inclusive, o louvado, classificado a redução em
grau leve, particularidade incompatível com a
concessão da benesse postulada.



TEMA 3 – ESTUDO DE CASO

Ementa: AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO NO
POLEGAR ESQUERDO.
Se as conclusões lançadas no laudo não
evidenciam o efetivo prejuízo funcional e o
grau da lesão não convence da necessidade
de maior esforço para o ofício, inexistem os
pressupostos à concessão do auxílio-
acidente.
(TJ/SC. Apelação Cível n. 2007.064668-7. 3ª
Câmara Dir. Público, julg. em 04/03/2008)

O segurado ingressou com Recurso Especial.



TEMA 3 – ESTUDO DE CASO

RECURSO ESPECIAL 1.109.591-SC, DJe 08/09/2010

TEMA 416: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei
8.213/91, exige-se, para Concessão do auxílio-
acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior esforço, não interferem na concessão do
benefício, o qual será devido ainda que mínima a
lesão.
3. Recurso especial provido.



SÚMULA STJ 507 - A acumulação de auxílio-

acidente com aposentadoria pressupõe que a
lesão incapacitante e a aposentadoria sejam
anteriores a 11/11/1997, observado o critério
do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição
do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho.

REPERCUSSÃO GERAL STF TEMA 599:
Acumulação da aposentadoria por invalidez
com o benefício suplementar, previsto no art.
9.º da Lei 6.397/76, incorporado pela
normatização do atual auxílio-acidente, a teor
do que dispunha o art. 86 da Lei 8.213/91, na
sua redação primitiva.



STJ REPRESENTATIVO TEMA 156. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE

1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para
que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado ... (art. 18, § 1º.
da Lei 8.213/91), tenha redução permanente
da sua capacidade laborativa em decorrência
de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91
considera como acidente do trabalho a doença
profissional, proveniente do exercício do
trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.



3. Da leitura dos citados dispositivos legais que
regem o benefício acidentário, constata-se que
não há nenhuma ressalva quanto à necessidade
de que a moléstia incapacitante seja irreversível
para que o segurado faça jus ao auxílio-
acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente
quando demonstrado o nexo de causalidade
entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade
de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.



5. Estando devidamente comprovado na
presente hipótese o nexo de causalidade entre a
redução parcial da capacidade para o trabalho e
o exercício de suas funções laborais habituais,
não é cabível afastar a concessão do auxílio-
acidente somente pela possibilidade de
desaparecimento dos sintomas da patologia que
acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.

(STJ, REsp 1112886/SP, Relator Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, DJe
12.2.2010).



TEMA 4 - ATIVIDADES PERIGOSAS E A

CARACTERIZAÇÃO DO TEMPO COMO
ESPECIAL APÓS O DECRETO N. 2.172, DE
1997.



TEMA 4 – ELETRICIDADE

Pedro da Luz, ajuizou ação ordinária contra

o INSS, objetivando o reconhecimento do

exercício de atividade especial sujeito a

eletricidade nos períodos de 10/05/1981 a

20/10/2006, e, consequentemente, a

concessão de aposentadoria especial ou,

sucessivamente, por tempo de

contribuição.



TEMA 4 – DEFESA INSS

- A periculosidade não expõe o trabalhador a
uma perda acentuada de capacidade laboral
pelo exercício continuado da atividade
definida como perigosa; apenas dá ensejo a
um maior risco de ocorrência de acidente
laboral, que pode ou não vir a se efetivar.

- A possibilidade de enquadramento pela
submissão à eletricidade (tensões superiores
a 250 volts) foi limitada até 05/03/1997,
quando editado o Decreto nº 2.172/97.



TEMA 4 – SOLUÇÃO

- Provas: Formulários embasados em
laudo técnico - tensões superiores a 250
volts.

- Enquadramento legal: Código 1.1.8 do
Anexo III do Decreto 53.831/64 e Lei
nº. 7.369, de 1985 (regulamentada pelo
Decreto nº. 93.412, de 1986).



TEMA 4 – FUNDAMENTOS

- O Decreto n. 53.831/64 considerava perigosa a

realização de trabalhos em instalações ou
equipamentos elétricos com riscos de acidentes,
desenvolvidas por eletricistas, cabistas,
montadores e outros, com exposição à tensão
elétrica superior a 250 volts.

- Continua possível considerar como atividade
especial para fins previdenciários o trabalho
exposto à eletricidade, mesmo se exercido após a
vigência do Dec. n. 2.172/1997, que suprimiu
eletricidade do rol de agentes nocivos.



TEMA 4 – SOLUÇÃO DADA PELO STJ

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE.
SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO
IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER
EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO
PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO.
SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO.
EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM
INTERMITENTE (ART. 57, § 3º, DA LEI
8.213/1991).
(REsp 1.306.113-SC, REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. 1ª Seção. DJe: 07/03/2013.)



TEMA 4 – VIGILANTE



TEMA 4 – VIGILANTE

Luiz Fortes ingressou em juízo para obter

Aposentadoria Especial desde a DER

(11/10/2013). Alega que trabalha como

vigilante armado, desde 10/11/1986, em

empresa de segurança que presta serviços a

estabelecimentos bancários. Apresentou PPP

demonstrando a exposição de forma habitual e

permanente à fator de risco. O INSS admitiu a

especialidade somente até 28/04/1995.



TEMA 4 – Defesa do INSS

- O Reconhecimento da atividade especial

por categoria profissional é possível

somente até 28/4/1995 (Lei n.

9.032/95);

- A atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de
Guarda, desde que comprovado o uso de
arma de fogo.



TEMA 4 – Solução

Súmula n. 26 da TNU: 

A atividade de vigilante enquadra-se como
especial, equiparando-se à de guarda,
elencada no item 2.5.7. do Anexo III do
Decreto n. 53.831/64.



TEMA 4 - SOLUÇÃO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO

ESPECIAL. VIGILANTE. PERICULOSIDADE
APÓS 05/03/1997. POSSIBLIDADE DO
RECONHECIMENTO, DESDE QUE
COMPROVADA A ESPECIALIDADE POR
LAUDO TÉCNICO CORRESPODENTE,
INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TNU. PEDILEF: 5007749-73.2011.4.04.7105, Rel. Juiz

Federal Daniel Machado da Rocha, Sessão de
11/09/2015)



TEMA 4 – PRECEDENTES TRF/4 - VIGILANTE

- Até 28-04-1995, é possível por analogia à função 

de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do 
Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64), 
independentemente de o segurado portar arma 
de fogo.

- Para o período posterior à edição da Lei nº 9.032,
de 28-04-1995, que extinguiu o enquadramento
profissional, o reconhecimento da especialidade
da função de vigia depende da comprovação da
efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física - como o uso de arma de
fogo, por exemplo, mediante apresentação de

qualquer meio de prova, até 05-03-1997.



TEMA 4 – Precedentes TRF/4 - Vigilante

- A partir de 05-03-1997, é possível por meio
de laudo técnico ou perícia judicial. Tal
fato justifica-se, efetivamente, em razão das
atividades de segurança privada
aproximarem-se, cada vez mais, daquelas
exercidas pela segurança pública.
Comprovado, portanto, o desempenho de
atividade perigosa, notadamente em razão do
manuseio de arma de fogo, é de ser
reconhecida a especialidade das atividades
exercidas.
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5016609-

78.2011.404.7100/RS.  D.E. 21/03/2014)



TEMA 4 – Periculosidade – CLT
(Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)

Art. 193. São consideradas atividades ou
operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado em virtude de exposição permanente
do trabalhador a:
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II - roubos ou outras espécies de violência física
nas atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrimonial.



TEMA 4 – Periculosidade – CLT
(Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)

TNU RECONHECE QUE TRANSPORTE DE
INFLAMÁVEIS É ATIVIDADE ESPECIAL DEVIDO À
PERICULOSIDADE.
O transporte de inflamáveis é considerado atividade
perigosa pela Norma Regulamentadora 16, do
Ministério do Trabalho, e pela Lei nº 12.740, de
2012. Com esse fundamento, a TNU decidiu
reconhecer como especial o tempo trabalhado por
um segurado do INSS do Paraná na função de
motorista de caminhão tanque (PEDILEF 0008265-
54.2008.4.04.7051, em 18/6/2015).



TEMA 4 – Solução

Súmula nº 198 do extinto Tribunal Federal de

Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é

devida a aposentadoria especial, se perícia

judicial constata que a atividade exercida

pelo segurado é perigosa, insalubre ou

penosa, mesmo não inscrita em

Regulamento."



TEMA 5 - APOSENTADORIA HÍBRIDA.
ATIVIDADE URBANA. PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO.



TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

EVA ANGELINA ajuizou ação pelo procedimento
comum contra o INSS pretendendo a concessão
da Aposentadoria por Idade Hibrida, prevista no
art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991.

Alega que preencheu o requisito etário, 60
(sessenta) anos, em 01/07/2008, porquanto
nascida em 01/07/1948.

O requerimento administrativo foi efetuado em
14/02/2011, tendo comprovado a carência de
162 meses à época do implemento do requisito
etário.
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TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

. Para fazer prova do exercício de atividade rural (126
meses - 01/01/1982 e 30/06/1992), a autora
instruiu sua peça com os seguintes documentos:

- certidão de casamento, do ano de 1981, constando a
profissão de seu marido como "agricultor”;

- notas fiscais de compra/venda do ano de 1985 e 1992;

- contrato de arrendamento de 1985, tendo como parte a
autora e seu esposo.

• Em relação ao tempo urbano (54 contribuições)
houve o reconhecido administrativo, qual seja, de
14/07/1992 a 18/08/1993, 13/10/1993 a
10/05/1995, 14/03/1996 a 09/04/1996 e
01/09/2008 a 28/02/2010.
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TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

O INSS indeferiu o benefício de aposentadoria
por idade sob o fundamento de que a segurada
não apresentou número de contribuições
correspondentes à carência do benefício
(insuficiência do período de carência).
Entendeu também não aplicável o direito à
aposentadoria por idade híbrida a quem se
encontra trabalhando no meio urbano quando
do implemento da idade.

Houve sentença de improcedência.

A parte autora recorreu ao TRF da 4ª Região.
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TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR
IDADE. INTEGRAÇÃO DE PERÍODO DE TRABALHO
RURAL AO DE CATEGORIA DIVERSA. LEI Nº
11.718/08. CONCESSÃO. CONSECTÁRIOS. TUTELA
ESPECÍFICA.

1. Os trabalhadores rurais que não atendam ao
disposto no art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/01, mas
que satisfaçam as demais condições, considerando-
se períodos de contribuição sob outras categorias
do segurado, farão jus ao benefício de
aposentadoria por idade ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher, conforme o disposto no
art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91. 60



TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

• 2. Preenchendo a parte autora o requisito etário e
a carência exigida, tem direito a concessão da
aposentadoria por idade, a contar da data do
requerimento administrativo.

• 3. Considera-se comprovado o exercício de
atividade rural havendo início de prova material
complementada por prova testemunhal idônea,
sendo dispensável o recolhimento de
contribuições para fins de concessão do benefício.

• (TRF/4, AC Nº 0007693-42.2012.404.9999/RS, 5ª
Turma, Juiz Fed. ROGER R. RIOS, DE 24/09/2012)

- O INSS ingressou com Recurso Especial
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TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE

HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991.
TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE
CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO
MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO
ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
EXIGÊNCIA AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES.
DESNECESSIDADE.

(...) 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade
híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991)
aponta para um horizonte de equilíbrio entre as
evolução das relações sociais e o Direito,o que ampara
aqueles que efetivamente trabalharam e repercute, por
conseguinte, na redução dos conflitos submetidos ao
Poder Judiciário.
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TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

• (...) 10. Tal constatação é fortalecida pela
conclusão de que o disposto no art. 48, §§
3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a
previsão constitucional da uniformidade e
equivalência entre os benefícios destinados
às populações rurais e urbanas (art. 194, II,
da CF), o que torna irrelevante a
preponderância de atividade urbana ou rural
para definir a aplicabilidade da inovação
legal aqui analisada.

• (REsp 1.407.613/RS, 2ª Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE 28.11.2014).
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TEMA 5 - APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA

- PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA
POR IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI N.º 8.213/91,
ALTERADA PELA LEI N.º 11.718/2008. TRABALHO
RURAL E URBANO DURANTE O PERÍODO DE
CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DE
ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
(DER). PRECEDENTES DO STJ E DA TNU. PEDILEF
CONHECIDO E PROVIDO.

- (TNU PEDILEF 50013736420134047117, DOU
11/03/2016)
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TEMA 6 - AÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO
PRAZO DECADENCIAL NO STJ E NA TNU



TEMA 6 - DECADÊNCIA

Pedro dos Anjos ajuizou Ação contra o INSS, em
julho de 2014, objetivando a revisão da sua
aposentado por tempo de contribuição,
concedida de forma proporcional, em abril de
2003.

Pretende o reconhecimento de tempo
trabalhado no meio rural e em condições
especiais para aumentar o coeficiente de
cálculo de seu benefício e reduzir a perda em
virtude da aplicação do fator previdenciário.

Surge então o questionamento: aplica-se o
prazo de decadência que impede a revisão
proposta?



TEMA 6 - DECADÊNCIA

Na análise desse caso é importante observar no
processo administrativo de concessão do
benefício se houve requerimento para o
reconhecimento dos referidos períodos de tempo
trabalhado e qual foi a decisão do INSS.

A partir desse ponto, podemos elencar algumas
soluções para o caso:

PRIMEIRA SOLUÇÃO:

Existindo ou não o requerimento administrativo do
reconhecimento do tempo trabalhado, estaria operada a
decadência, já que o benefício foi concedido
posteriormente à instituição do referido prazo e houve
o transcurso do tempo previsto no art. 103, caput da Lei
n. 8.213/91. Assim, já havia decaído o direito à revisão
quando do ajuizamento da ação.



TEMA 6 - DECADÊNCIA

PRIMEIRA SOLUÇÃO:

DECADÊNCIA – PRAZO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– REVISÃO. É constitucional a fixação de prazo
decadencial por meio de medida provisória. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, Pleno, relator
ministro Luís Roberto Barroso.

- Nesse sentido, uma vez assentado pelo Colegiado local
tratar-se de revisão de aposentadoria, descabe a
diferenciação pleiteada pelo embargante, visto que o
precedente evocado não excepcionou qualquer situação
de revisão da regra da decadência.

(ARE 845209/PR, Primeira Turma, Relator Min. Marco
Aurélio, Dje 30/01/2015)



TEMA 6 - DECADÊNCIA

SEGUNDA SOLUÇÃO

Por não ter havido o requerimento administrativo,

caberá o pedido de revisão, pois a decadência
prevista no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91 não
alcança questões que não restaram resolvidas no
ato administrativo que apreciou o pedido de
concessão do benefício.

Isso pelo simples fato de que, como o prazo
decadencial limita a possibilidade de controle de
legalidade do ato administrativo, não pode atingir
aquilo que não foi objeto de apreciação pela
Administração.



TEMA 6 - DECADÊNCIA

SEGUNDA SOLUÇÃO

- SÚMULA 81 DA TNU:

Não incide o prazo decadencial previsto no art.
103, caput, da Lei n. 8.213/91, nos casos de
indeferimento e cessação de benefícios, bem
como em relação às questões não apreciadas
pela Administração no ato da concessão. (DOU
DATA: 24/06/2015)



TEMA 6 - DECADÊNCIA

SEGUNDA SOLUÇÃO

STJ: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. QUESTÕES NÃO AVENTADAS
ADMINISTRATIVAMENTE.
1. O posicionamento do STJ é o de que, quando não
se tiver negado o próprio direito reclamado, não há
falar em decadência. Consoante se extrai dos
autos, não ocorreu indeferimento do cômputo ou
condição de tempo de contribuição, uma vez que
não chegou a haver discussão quanto a esse pleito.
Efetivamente, o prazo decadencial não poderia
alcançar questões que não foram aventadas
quando do deferimento do benefício e que não
foram objeto de apreciação pela Administração.
(AgRg no REsp 1562773 / RS, T2, DJe 19/05/2016)



TEMA 6 - DECADÊNCIA

TESE DO MELHOR BENEFÍCIO

STJ: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO.
QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS NO ATO
ADMINISTRATIVO QUE APRECIOU O PEDIDO DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DA
DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme destacado no v. acórdão recorrido, a
discussão em torno do direito adquirido ao melhor
benefício não foi objeto de apreciação pela
Administração Pública; assim, não ocorreu a
decadência.



TEMA 6 - DECADÊNCIA

TESE DO MELHOR BENEFÍCIO

2. A Segunda Turma do STJ firmou o entendimento

de que "a decadência prevista no artigo 103 da Lei
8.213/91 não alcança questões que não restaram
resolvidas no ato administrativo que apreciou o
pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples
fato de que, como o prazo decadencial limita a
possibilidade de controle de legalidade do ato
administrativo, não pode atingir aquilo que não foi
objeto de apreciação pela Administração" (AgRg no
REsp 1.407.710/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2014.)

(AgInt no REsp 1576263/RS, T2, DJe 27/05/2016)



TEMA 6 - DECADÊNCIA

EFEITOS AÇÃO TRABALHISTA

STJ: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART.
103 DA LEI 8.213/91. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO
DECADENCIAL AOS PEDIDOS DE REVISÃO QUE
ENVOLVEM PERÍODOS DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO
EXAMINADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DO
BENEFÍCIO DEVIDA, PORQUANTO SE TRATA DE
PRETENSÃO AINDA NÃO APRECIADA PELA
ADMINISTRAÇÃO.

1. O prazo decadencial, previsto no art. 103 da Lei
8.213/91, não pode alcançar questões que não
foram aventadas quando do deferimento do
benefício e que, portanto, obviamente, não foram
objeto de apreciação pela Administração.



TEMA 6 - DECADÊNCIA

2. No caso dos autos, o autor busca a revisão do ato
de concessão de sua aposentadoria, mediante o
reconhecimento no período em que trabalhou junto
às Empresas Rede Ferroviária Federal-RFFSA e
Ferrovia Centro-Atlântica S.A., em decorrência de
sentença homologatória trabalhista transitada em
julgado; neste caso, o prazo para a averbação
desse tempo de serviço rodoviário e para a
obtenção dos direitos subjetivos dele decorrentes
conta-se da data do trânsito em julgado da
sentença judicial trabalhista que reconheceu, em
favor do Trabalhador, o referido tempo de serviço.
(REsp 1478735 / SE, T1, DJe 22/06/2016)

- No mesmo sentido: TNU PEDILEF

50059410820124047005, DOU 18/12/2015 .



TEMA 6 - DECADÊNCIA

PENSÃO POR MORTE - BENEFÍCIO DERIVADO
STJ: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE.
DECADÊNCIA.
(...) 2. O início do prazo decadencial se deu após o
deferimento da pensão por morte, em decorrência
do princípio da actio nata, tendo em vista que
apenas com o óbito do segurado adveio a
legitimidade da parte recorrida para o pedido de
revisão, já que, por óbvio, esta não era titular do
benefício originário de seu marido, direito
personalíssimo. (Resp 1571465/RS, T2, DJe
31/05/2016)

No mesmo sentido:TNU, PEDILEF
50004192120134047116, DOU 18/03/2016)



TEMA 7 - REVISÃO DA RMI PARA ALTERAÇÃO
DOS VALORES COMPUTADOS COMO
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO EM CASO DE
ATIVIDADES CONCOMITANTES



TEMA 7 - ESTUDO DE CASO

PEDRO DOS SANTOS ingressou com Ação

no JEF contra o INSS objetivando a

REVISÃO DA RMI DA SUA

APOSENTADORIA POR TEMPO DE

CONTRIBUIÇÃO (B 42).

Alega ter exercido atividades

concomitantes no período de 01.01.2005

até 01.10.2008, devendo ser somados os

salários de contribuição ou então que seja

considerada como preponderante a mais

vantajosa economicamente ao segurado.



TEMA 7 - ESTUDO DE CASO

O INSS contestou o pedido defendendo o

procedimento adotado, com base no art. 32 da

Lei n. 8.213/91, qual seja:

a) considerou atividade principal aquele em que o

segurado exerceu por maior período;

b) ao apurar a segunda parcela (da atividade

concomitante) fez incidir novo Fator

Previdenciário, unicamente sobre o teto dessa

atividade.

A sentença afastou a aplicação do art. 32 da Lei

8.213/91 e determinou a soma dos salários de

contribuição para a aplicação do Fator

Previdenciário.

O INSS recorreu da sentença.



TEMA 7 - ESTUDO DE CASO

No julgamento do recurso, a Turma Recursal

decidiu que: para o cálculo da RMI do

benefício, no caso de atividades

concomitantes, deve ser considerada como

preponderante a que for mais vantajosa

economicamente ao segurado. E, que o fator

previdenciário deve ser único para ambas as

atividades e cálculado considerando todo o

tempo de contribuição do segurado e não

apenas na atividade principal ou secundária.

O INSS apresentou Pedido de Uniformização

Nacional alegando divergência com a

jurisprudência do STJ.



TEMA 7 - ESTUDO DE CASO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.

REVISÃO. ARTIGO 32 DA LEI N.º 8.213/1991.

ATIVIDADES CONCOMITANTES. DERROGAÇÃO

DO ARTIGO 32 DA LEI N.º 8.213/1991 A PARTIR

DE 01.04.2003. LEI N.º 9.876/1999. MP N.º 83/2002

(LEI N.º 10.666/2003).

(...) Dessa forma, o art. 32 da Lei n.º 8.213/91

deixou de ter vigência a partir de 01.04.2003,

pois, com a extinção da escala de salário-base

(arts. 9.º e 14 da MP n.º 83/2002, convertida na

Lei n.º 10.666/2003), a regra deixou de produzir o

efeito pretendido, tendo ocorrido sua derrogação,

motivo pelo qual proponho a uniformização do

entendimento de que:



TEMA 7 - ESTUDO DE CASO

a) segurado que contribuiu em razão de

atividades concomitantes e implementou os

requisitos ao benefício em data posterior a

01.04.2003: os salários de contribuição

concomitantes (anteriores e posteriores a

04/2003) serão somados e limitados ao teto; e



TEMA 7 - ESTUDO DE CASO

b) segurado que tenha preenchido os requisitos

e requerido o benefício em data anterior a

01.04.2003: se o requerente não satisfizer, em

relação a cada atividade, as condições do

benefício requerido, a atividade principal será

aquela com salários de contribuição

economicamente mais vantajosos, na linha do

entendimento uniformizado no âmbito da TNU

(Pedilef 5001611-95.2013.4.04.7113).

(PEDILEF n.º 5007723-54.2011.4.04.7112, Rel.

Juiz Fed. João Batista Lazzari, DOU 09.10.2015).

------------------------------------------------------------------------------------------

-25/2/2016 - INSS apresentou INCIDENTE DE

UNIFORMIZAÇÃO DIRIGIDO AO STJ

-13/5/2016 – Remessa ao STJ



TEMA 8 - BENEFÍCIO  CONCEDIDO EM  SEDE  
DE  TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE  

DE DEVOLUÇÃO  DOS VALORES 
PERCEBIDOS.



TEMA 8 - DEVOLUÇÃO DE VALORES

Segurado da Previdência ingressou com pedido de

uniformização de jurisprudência proposto em face
de acórdão proferido pela TR/RN que declarou a
repetibilidade de valores recebidos a título de
antecipação de tutela, cassada em grau de
recurso.

Sustenta o cabimento do PU por entender que o
acórdão recorrido estaria contrário a julgados do
STJ e à Súmula 51 da TNU que reconheceram o
descabimento da devolução de valores recebidos
por força de concessão de pedido de antecipação

de tutela.



TEMA 8 - DEVOLUÇÃO DE VALORES

- TNU: Súmula n.º 51: “Os valores

recebidos por força de antecipação dos
efeitos de tutela, posteriormente
revogada em demanda previdenciária,
são irrepetíveis em razão da natureza
alimentar e da boa-fé no seu
recebimento”.



TEMA 8 - DEVOLUÇÃO DE VALORES

TNU: (...) 7. Pacificada a matéria, em razão do

julgado proferido pela TNU (PEDILEF 5001328-
40.2011.4.04.7211, relator Juiz Federal João
Batista Lazzari, j. 11/02/2015), não cabe sobre o
tema maiores digressões.

8. Assim, é o caso de dar provimento ao presente
PU, com fulcro no art. 9º, X, do RI da TNU, para
determinar o retorno dos autos à origem para
reapreciação das provas, conforme a QOnº
20/TNU, observados os termos da Súmula 51
deste Colegiado.

(PEDILEF 05026743220144058404, DOU 05/02/2016)



TEMA 8 - REVOGAÇÃO DA TUTELA e 
DEVOLUÇÃO DE VALORES

Quanto ao tema, a Primeira Turma do STF
reiterou sua jurisprudência no sentido de
que o benefício previdenciário recebido de
boa-fé pelo segurado em virtude de
decisão judicial não está sujeito à
repetição de indébito, dado o seu caráter
alimentar. Constou, ainda, da ementa, que
essa orientação não importa declaração de
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei
n.º 8.213/1991 (ARE n.º 734.199 AgR,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.9.2014).



REVOGAÇÃO DA TUTELA e DEVOLUÇÃO 
DE VALORES

Apesar desses precedentes, a 1.ª Seção do STJ
passou a admitir a devolução dos valores
recebidos indevidamente por beneficiários de
boa-fé em decorrência de decisão judicial, salvo
os recebidos por força de sentença transitada em
julgado (REsp 1.384.418/SC, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 30.8.2013). Esse
entendimento foi reiterado no julgamento do
Recurso Especial Representativo da Controvérsia
Tema 692 (REsp n. 1.401.560/MT, Rel. p/
Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção,
julgado em 12.2.2014, DJe 13.10.2015).



TEMA 8 - DEVOLUÇÃO DE VALORES
ED: (...) 3. A principal argumentação trazida pela
embargante consiste em que a tutela antecipada
que lhe reconheceu o direito à aposentadoria por
idade rural, posteriormente, revogada pelo
Tribunal a quo, foi concedida de ofício pelo
Magistrado de primeiro grau, sem que houvesse
requerimento da parte nesse sentido. (...)
5. Quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando
que seu decisum não é irreversível. (...), mal
sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo
que recebeu indevidamente. O argumento de que
ele confiou no Juiz, ignora o fato de que a parte, no
processo, está representada por advogado, o qual
sabe que a antecipação de tutela tem natureza
precária.
(STJ. EDcl no REsp 1401560 / MT, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
02/05/2016)



TEMA 8 REVOGAÇÃO DA TUTELA e DEV. DE 
VALORES – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. ERRO DA
ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível a
devolução de valores percebidos por pensionista de
boa-fé por força de interpretação errônea, má
aplicação da lei ou erro da Administração.

2. Não se aplica ao caso dos autos o entendimento fixado no
Recurso Especial 1.401.560/MT, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC, pois não se discute na espécie a restituição
de valores recebidos em virtude de antecipação de tutela
posteriormente revogada. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 2014/0028138-6, 2.ª Turma, Rel. Min.
Hermann Benjamin, DJe de 22.5.2014).



TEMA 9 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) E SEUS
EFEITOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS.



IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS

CPC 2015: Art. 976. É cabível a instauração do

incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que
contenham controvérsia sobre a mesma
questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica.
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Novo CPC: TRF5 disponibiliza primeiro 
IRDR - 04/05/2016

Processo n. 0804985-07.2015.4.05.8300
APOSENTADORIA. PROFESSOR. ENSINO
MÉDIO/FUNDAMENTAL. DISCUSSÃO ACERCA
DA INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO.
DEMANDA REPETITIVA. JULGAMENTOS
DIVERGENTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA
E À SEGURANÇA JURÍDICA.

Situação: Admitido – Pendente de Julgamento

Vista ao representante do Ministério Público
Federal (§ 2º, do art. 976, do NCPC)
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IRDR – ESTUDO DE CASO

Segurado do INSS ingressa com ação no JEF de

Belo Horizonte postulando o adicional de 25% no

valor da sua aposentadoria por tempo de

contribuição, pois passou a depender de auxílio

permanente de terceira pessoa.

Proferida sentença de procedência, recorre o INSS

para uma das Turmas Recursais.

O relator do recurso, constata que tramitam

dezenas de processos nas TRs com a mesma

controvérsia e decide oficiar ao Presidente do TRF

da 1ª Região solicitando a instauração do IRDR.

O ofício foi instruído com a cópia de vários

recursos para demonstrar a reiteração da

demanda, bem como de decisões das TRs em

sentido diverso, ofendendo a isonomia na solução

das causas. 95



IRDR – QUEM PODE PROPOR ?

Art. 977. O pedido de instauração do

incidente será dirigido ao presidente de

tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria

Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será

instruído com os documentos necessários à

demonstração do preenchimento dos

pressupostos para a instauração do

incidente.
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IRDR – ESTUDO DE CASO

O Incidente foi distribuído à Seção/Corte

Especial do TRF/1. O relator admitiu o

incidente e determinou a suspensão dos

processos pendentes que tramitam na 4ª

Região.

Foram ouvidos os interessados e o MPF

(art. 983 do NCPC).

O IRDR foi pautado para julgamento, sendo

fixada a tese no sentido de que o adicional

de 25% é devido apenas para as

aposentadorias por invalidez, diante da

falta de previsão legal para os demais

benefícios e em respeito ao princípio do

equilíbrio financeiro e atuarial do Sistema

Previdenciário.
97



IRDR

CPC 2015: Art. 985. Julgado o incidente, a
tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão
de direito e que tramitem na área de
jurisdição do respectivo tribunal, inclusive
àqueles que tramitem nos juizados especiais
do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica
questão de direito e que venham a tramitar
no território de competência do tribunal,
salvo revisão na forma do art. 986.
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ESTUDO DE CASO: IRDR: TRF X TNU

- NO CASO EM ESTUDO, A TURMA

RECURSAL JULGOU IMPROCEDENTE O

PEDIDO, SEGUINDO A DECISÃO DO IRDR DO

TRF/1.

- O SEGURADO INGRESSOU ENTÃO COM

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARA A TNU,

INDICANDO A EXISTÊNCIA DE

PRECEDENTES FAVORÁVEIS A SUA

PRETENSÃO: PEDILEF 5000107-

25.2015.4.04.7100 e nº 5011904-

42.2013.404.7205.
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IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS

- O ART. 985 DO NCPC APARENTEMENTE
NÃO REVOGOU O SISTEMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS.

- SOLUÇÃO A SER DADA NESTE CASO:

- a) admissão do pedido de uniformização para a
TNU ? Ou

- b) não admissão, por se incabível o PU/TNU em
caso de decisão de TR embasada em IRDR?
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IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS

• Em relação aos JEFs, o Conselho da Justiça
Federal revisou as Resoluções 345 e 347/2015
(RI/TNU e RI das TRs e TRUs) para adequar
ao NCPC. Nesse sentido, afastou a
possibilidade de julgamento de IRDR pelos
órgãos colegiados dos Juizados Especiais e ao
mesmo tempo determinou a observância das
teses firmadas nesses incidentes no âmbito
dos JEFs (Resoluções 392 e 393 de
19.4.2016).
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IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS

Regimento Interno da TNU – RES. 345/2015
alterada p/RES. 392/2016:

Art. 6º...

§ 2º A admissão de incidente de resolução de
demandas repetitivas por tribunal regional
federal não impede o regular processamento
de pedido de uniformização já admitido pela
Turma de origem, exceto quando a suspensão
abranger todo o território nacional. (NR)
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IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS

Regimento Interno da TNU – RES. 345/2015
alterada p/RES. 392/2016:

Art. 14...

§ 4º A instauração de incidente de resolução
de demandas repetitivas por tribunal regional
federal não suspende os pedidos de
uniformização nacional já admitidos pela
Turma de origem, exceto quando a suspensão
abranger todo o território nacional. (NR)
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IRDR – RI DA TNU

Art. 15. O pedido de uniformização não será
admitido quando desatendidos os requisitos
de admissibilidade recursal, notadamente se:
...

VI – o acórdão recorrido da Turma Recursal
estiver fundado em incidente de resolução de
demandas repetitivas. (NR)

Solução no caso em exame: como o processo
foi sobrestado antes do julgamento pela TR, a
decisão a ser aplicada é o do IRDR do TRF/1.
Neste caso, não caberá o Incidente de
Uniformização para a TNU.
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Muito Obrigado !
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