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91001 - RECURSO/SENTENÇA CÍVEL

1 - 0000343-28.2010.4.02.5052/01 (2010.50.52.000343-4/01) ZENILDO LAGASSE (ADVOGADO: EDGARD VALLE DE
SOUZA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: JAILTON AUGUSTO FERNANDES.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000343-28.2010.4.02.5052/01 (2010.50.52.000343-4/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – NULIDADE DA
SENTENÇA APRECIADA NA DECISÃO COLEGIADA – ARGUMENTO AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão de fls. 118/120 que negou provimento
ao seu recurso inominado. Sustenta o embargante que o acórdão desconsiderou por completo a norma insculpida no art.
5º, LV da Constituição Federal. Alega que as respostas aos quesitos do autor apresentam-se indispensáveis para a
elucidação dos fatos e que o indeferimento de tal pedido produz a nulidade da decisão colegiada.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou



dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
O acórdão foi claro ao afirmar que não foi constatada incapacidade para o trabalho, motivo pelo qual o autor não faz jus ao
recebimento de auxílio-doença (parágrafos 4º e 5º). A alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa já foi
analisada no parágrafo 8º, apesar de não fazer referência expressa ao artigo que o embargante aduz incidir à espécie.  Não
há ponto omisso a ser analisado. A via dos embargos declaratórios não se presta a provocar o Colegiado a repetir em
outras palavras o que expressamente já restou consignado na decisão.
A Jurisprudência pátria, ao decidir questionamentos quanto às possibilidades de interposição dessa via recursal, assim já
decidiu: “Mesmo nos embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ - Primeira Turma, Resp. 11465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, DJU 15-02-93).
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 535 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. Embargos declaratórios que, a pretexto de apontar omissão no acórdão, meramente visam à
revisão do julgado. O julgador não está obrigado a analisar explicitamente cada um dos argumentos, teses e teorias
aduzidas pelas partes, bastando que resolva fundamentadamente a lide. Mesmo os embargos de declaração manifestados
com explícito intuito de prequestionamento exigem a presença dos requisitos previstos no artigo 535 do CPC. Os embargos
não se prestam a provocar o Colegiado a repetir em outras palavras o que está expressamente assentado, ou modificar o
aresto nas suas premissas explicitamente destacadas. Tampouco são a via adequada para a concessão de antecipação de
tutela. Se a parte não se conforma, deve interpor o recurso cabível, porque, nos estritos limites dos embargos de

�declaração, não há vício a ser sanado. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos. (AC 201051010133620,
Desembargador Federal GUILHERME COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::28/05/2012 -
Página::114/115.)

Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

2 - 0000277-42.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000277-0/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: ERIN LUÍSA LEITE VIEIRA.) x ARMANDO PESSIN (ADVOGADO: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN
OLMO, MARIA ISABEL PONTINI.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 121/122, que manteve a sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade. Alega o embargante que o acórdão contém
contradição em reconhecer o caráter de trabalho rural em regime de economia familiar àquele que exerce atividade
econômica que permite auferir patrimônio urbano de considerável monta, incompatível com o desempenho de atividade
nesse regime, bem como contém omissão quanto à sistemática de juros legais aplicáveis após a edição da Medida
Provisória nº 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não se configura contradição no acórdão embargado. A suposta contradição apontada pelo embargante se daria entre os
argumentos por ele defendidos e o entendimento adotado no acórdão, no sentido de que o patrimônio do autor não
descaracteriza o regime de economia familiar tal como descrito no § 1º do art. 11 da Lei nº 8.213/91.
Também não se configura a omissão apontada, eis que os juros incidiram apenas a partir de 06/2010, conforme se verifica
nos cálculos de fls. 83/85, acolhidos na sentença, pela taxa mensal de 0,5%, observado, portanto, o disposto na Lei nº



11.960/2009.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

3 - 0000846-20.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000846-2/01) MARIA DOS ANJOS SOARES BARBOSA FILHA DOS
SANTOS (ADVOGADO: EDGARD VALLE DE SOUZA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: RODRIGO STEPHAN DE ALMEIDA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000846-20.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000846-2/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –AUXÍLIO-DOENÇA – PERÍCIA JUDICIAL
ATESTA CAPACIDADE PARA O TRABALHO – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão de fls. 87/88 que negou provimento ao
recurso inominado por ela interposto. Alega a embargante que houve omissão na decisão colegiada tendo em vista que não
foram analisados os seus aspectos intelectuais, culturais e socioeconômicos.  Alega ter 37 anos e baixo grau de instrução,
o que lhe impossibilitaria o retorno à atividade laborativa. Requer, assim, modificação do julgado.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
O acórdão foi claro ao afirmar que não foi constatada incapacidade para o trabalho, motivo pelo qual a autora não faz jus ao
recebimento de auxílio-doença. Não há ponto omisso a ser analisado. A via dos embargos declaratórios não se presta a
provocar o Colegiado a repetir em outras palavras o que expressamente já restou consignado na decisão.
Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso
inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois
destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

4 - 0001358-72.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001358-4/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: JOAO CARLOS DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS.) x RUTHE FERREIRA BRAGANÇA (DEF.PUB:
LIDIANE DA PENHA SEGAL.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – ATUAÇÃO CONTRA
O INSS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –



EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS, em face do acórdão de fls. 121/122, que negou provimento ao
recurso por ele interposto. Alega o embargante que houve omissão em relação ao entendimento do STJ (Súmula 421)
quanto ao fato de não haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da
União quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535
do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
3. Quanto à alegação de omissão no tocante aos honorários sucumbenciais, depreende-se correto o entendimento do
embargante. Conforme a súmula 421 do STJ, de 13/05/2010, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
4. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E
DEVEDOR. ORIENTAÇÃO DO STJ FIRMADA EM JULGAMENTO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da
qual é parte integrante. 2. Entendimento sedimentado nesta Corte quando do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, da

�relatoria da Ministra Eliana Calmon, com base na lei dos recursos repetitivos. 3. Agravo regimental não provido. (AGA
200802744867, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, 30/09/2010).

PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INSS. 1- As hipóteses de ataque à coisa julgada são veiculadas,
em regra, pela ação rescisória. Enquanto a rescisória permite a rescisão da sentença nos casos expressa e taxativamente
elencados no art. 485 do CPC, há casos nos quais a sentença tem vícios tão graves que sobrevivem ao trânsito julgado e
podem ser alegados a qualquer tempo (vícios transrescisórios - como a ausência de citação, ou a citação nula). É inviável a
querella nullitatis quando o processo que se pretende declarar nulo correu regularmente, e o vício que se assinala é a
alegada existência de julgado que não se limitou ao pedido. Inviável fabricar hipótese de ação de nulidade do julgado para
contornar a vedação da ação rescisória, cujo manejo é proibido no Juizado Especial (artigo 59 da Lei nº 9.099/95). Eventual
vício, contido em sentença anterior, deveria ter sido alegado no momento processual oportuno. 2-Noutro giro, não cabe a
condenação do INSS em verba honorária pelo INSS em favor da Defensoria da União. Ainda que a Defensoria Pública da
União seja órgão público vinculado ao Ministério da Justiça, e o INSS tenha natureza de autarquia federal, ambos estão no

�âmbito do mesmo ente federativo. Precedentes. Apelações desprovidas. (AC 200850010023933, Desembargador Federal
GUILHERME COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::05/03/2012 - Página::222/223.)

5. Verifica-se, assim, que houve vício no acórdão anteriormente prolatado, razão pela qual devem ser conhecidos e
providos os presentes embargos, a fim de se excluir a condenação em honorários advocatícios.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHES PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

5 - 0000524-57.2009.4.02.5054/01 (2009.50.54.000524-0/01) RANIELE MARTINS (ADVOGADO: ADRIELLI RIVA PESSI,
LUIZ CARLOS BASTIANELLO.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: PEDRO
INOCENCIO BINDA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000524-57.2009.4.02.5054/01 (2009.50.54.000524-0/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – TRABALHADOR RURAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão de fls. 111/112 que negou provimento
ao seu recurso. Alega a embargante que o acórdão é contraditório, visto que o Colegiado entendeu pela inexistência de
início de prova material que comprovasse o exercício de atividade rural. Sustenta que o Colegiado não considerou a sua
inscrição como segurada especial, junto ao INSS, datada de 13/04/2006. Requer, assim, efeitos modificativos aos
embargos para considerar a existência de início de prova material e, via de consequência, remeter os autos ao Juízo de



origem para produção de prova testemunhal.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de contradição na
decisão proferida por esta Turma.
A contradição que pode ser enfrentada por embargos declaratórios ocorre no cotejo da decisão (no caso, o acórdão) com
ela mesma, ou seja, entre as razões de decidir. Noutras palavras, a contradição que pode ser objeto de embargos de
declaração é apenas a contradição interna. Se a contradição existir entre um ponto da decisão e um dado probatório a ela
externo, os embargos de declaração não são o meio adequado. Confira-se o que decidiu o STJ quando do julgamento dos
Embargos Declaratórios no Recurso Especial nº 218528-SP, cuja ementa segue abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.
(STJ – 4ª Turma. EDRESP 199900506642. - Embargos de Declaração no Recurso Especial – 218528. Relator Cesar Asfor
Rocha. Fonte DJ de 22/04/2002 PG: 00210).

Diante o exposto, conheço dos presentes embargos e nego-lhes provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

6 - 0000794-87.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.000794-2/01) ANTONIO SANTANA DANIEL (ADVOGADO: ADENILSON
VIANA NERY.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA FONSECA
FERNANDES GOMES.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000794-87.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.000794-2/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA – ATIVIDADE ESPECIAL -
JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI Nº 11.960/2009 – INCIDÊNCIA CORRETAMENTE DETERMINADA NO
ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS, em face do acórdão de fls. 152/156, que deu provimento ao
recurso inominado interposto pela parte autora. Alega o embargante que houve omissão na decisão colegiada quanto à
regulação legal dos juros de mora no período anterior à alteração do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pela Lei nº 11.960/2009.
Aduz, ainda, que houve reconhecimento de tempo especial por sujeição ao agente nocivo ruído, apesar de os PPP’s
utilizados como prova pelo segurado atestarem expressamente que a empresa fornecia e o trabalhador utilizava EPI eficaz
contra o agente nocivo. Sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto às teses jurídicas que incidem sobre o caso
dos autos. Argumenta que a eficácia de EPI impede a consideração de tempo de serviço especial por inexistência de
nocividade em tal situação a partir de 18/11/2003. Prequestiona os artigos 195, § 5º e 201, § 1º da Constituição Federal.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
O acórdão embargado, quanto ao agente nocivo ruído e a utilização de EPI’s, foi fundamentado nas súmulas nº 09 e nº 32
da Turma Nacional de Uniformização. Ressaltou, ainda, que apenas o tempo de labor prestado posteriormente à data de
vigência da Lei nº 9.032/95 é que passou a depender de prova de que sua exposição tenha sido permanente, não ocasional
e não intermitente. Sendo assim, verifica-se que o relator fundamentou claramente o posicionamento firmado.



A Jurisprudência pátria, ao decidir questionamentos quanto às possibilidades de interposição dessa via recursal, assim já
decidiu: “Mesmo nos embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ - Primeira Turma, Resp. 11465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, DJU 15-02-93).
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 535 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. Embargos declaratórios que, a pretexto de apontar omissão no acórdão, meramente visam à
revisão do julgado. O julgador não está obrigado a analisar explicitamente cada um dos argumentos, teses e teorias
aduzidas pelas partes, bastando que resolva fundamentadamente a lide. Mesmo os embargos de declaração manifestados
com explícito intuito de prequestionamento exigem a presença dos requisitos previstos no artigo 535 do CPC. Os embargos
não se prestam a provocar o Colegiado a repetir em outras palavras o que está expressamente assentado, ou modificar o
aresto nas suas premissas explicitamente destacadas. Tampouco são a via adequada para a concessão de antecipação de
tutela. Se a parte não se conforma, deve interpor o recurso cabível, porque, nos estritos limites dos embargos de

�declaração, não há vício a ser sanado. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos. (AC 201051010133620,
Desembargador Federal GUILHERME COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::28/05/2012 -
Página::114/115.)

Passo a analisar a alegada omissão no que tange aos juros de mora.
A redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, após a alteração incluída pela Medida Provisória nº 2.180-32/2001, era a
seguinte:

Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.  (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001).

A citada Medida Provisória alterou, tão-somente, o percentual dos juros de mora em pagamentos devidos a servidores e
empregados públicos, não o estendendo aos benefícios previdenciários do RGPS. A redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
foi alterada novamente pela Lei nº 11.960/2009, em 29/06/2009, e apenas então, foram incluídas todas as condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, conforme se observa:

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).

Pretende a autarquia previdenciária a incidência, em todo o período da condenação, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança e não apenas a partir das alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009.
Para tanto, colaciona julgados, do ano de 2005, que afastam a aplicação do art. 406 do Código Civil, em razão da
especialidade da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 que, especificamente, regula a incidência dos juros de mora nas
condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias, aí incluídos os benefícios
previdenciários. Os precedentes indicados pelo embargante em sua peça recursal resolvem questões que envolvem
servidores públicos e não apresentam correlação lógica com concessão de benefício previdenciário pelo RGPS.
Dessa forma, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão proferido por esta Turma, conforme alega a autarquia
previdenciária em sua peça recursal.
Embargos de declaração conhecidos e não providos, em razão da inexistência de vício a ser sanado, restando
demonstrada tão-somente a inconformidade do embargante com o provimento jurisdicional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

7 - 0000628-49.2009.4.02.5054/01 (2009.50.54.000628-1/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: Paulo Henrique Vaz Fidalgo.) x ALDEIR JOSE VIEIRA (ADVOGADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0000628-49.2009.4.02.5054/01 (2009.50.54.000628-1/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA - VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do
acórdão de fls. 129/131, que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega o embargante que houve omissão quanto
à incidência dos artigos 195, § 5º e 203, V da Constituição Federal. Argui, ainda, pela apreciação da constitucionalidade do
art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93. Aduz o embargante que o acórdão assume expressamente que a parte requerente não
cumpre o requisito da miserabilidade determinado pelo art. 203, V da Constituição Federal e descrito pelo art. 20, § 3º da
Lei nº 8.742/93, mas que seria incidente a aplicação analógica do art. 34, Parágrafo Único do Estatuto do Idoso.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
Inexiste qualquer vício no acórdão impugnado. Todos os pontos necessários ao julgamento da causa foram devidamente
analisados na decisão colegiada. O fato de o acórdão guerreado não ter se manifestado expressamente sobre os princípios
constitucionais que a parte alega incidir à espécie não leva à conclusão de que tenha ofendido o art. 535 do CPC, pois o
julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que
esteja presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.
Embargos de declaração conhecidos e não providos, em razão da inexistência de vício a ser sanado, restando
demonstrada tão-somente a inconformidade do embargante com o provimento jurisdicional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

8 - 0000337-24.2010.4.02.5051/01 (2010.50.51.000337-1/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: Luciano José Ribeiro de Vasconcelos Filho.) x CELIA DIAS BENTO (ADVOGADO: EDSON ROBERTO
SIQUEIRA JUNIOR.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA – NÃO
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – ENUNCIADO Nº 52 DA TR/ES - OMISSÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE
VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 88/89, que deu provimento ao recurso
por ele interposto para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora, ressaltando que eventuais
valores percebidos em virtude da antecipação dos efeitos da tutela encontram-se salvaguardados, nos termos do
Enunciado nº 52 desta Turma Recursal. Alega o embargante que, ao impedir a restituição dos valores recebidos a título de
decisão provisória posteriormente revogada, a Turma Recursal deixou de considerar as disposições contidas nos artigos
273, §§ 2º e 3º e 475-O, todos do CPC; nos artigos 2º e 37, caput, da Constituição; e no artigo 115 da Lei nº 8.213/91.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.



Não se configura a omissão apontada. Considerando que nenhum dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo
embargante trata especificamente sobre restituição de valores recebidos em razão de antecipação da tutela jurisdicional,
não havia e não há razão para se tecer, no julgamento, considerações a respeito de cada um deles. Como transcrito acima,
o acórdão fundamentou-se expressamente, na parte ora impugnada, no Enunciado nº 52 da TR/ES.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

9 - 0001201-02.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001201-4/01) JOSE CARLOS MOREIRA SANTOS (ADVOGADO: DORIO
COSTA PIMENTEL.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: JANICE MUNIZ DE MELO.).
V O T O

Trata-se de recurso inominado, interposto por JOSÉ CARLOS MOREIRA SANTOS, em face da sentença de fls. 308/310,
que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões
recursais, o recorrente alega que, com a averbação dos períodos em que teria exercido atividades especiais (marítimo),
faria jus ao benefício previdenciário pleiteado. O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, o
trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e a trabalhadora mulher, 30 (trinta)
anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar dois requisitos: tempo de contribuição e
idade mínima. Os homens podem requerer aposentadoria proporcional aos 53 (cinquenta e três) anos de idade e 30 (trinta)
anos de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava, em 16 de dezembro de 1998, para completar
30 (trinta) anos de contribuição. As mulheres têm direito à aposentadoria proporcional aos 48 (quarenta e oito) anos de
idade e 25 (vinte e cinco) de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava, em 16 de dezembro de
1998, para completar 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. Ressalte-se que somente faz jus à aposentadoria proporcional
o segurado que encontrava-se vinculado ao RGPS em 16 de dezembro de 1998.

In casu, a parte autora pleiteia o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando para a contagem do
tempo as atividades nas quais esteve sob condições nocivas à sua saúde. O cerne da questão consiste em saber se o
INSS deve ou não proceder à contagem  do tempo de serviço de marítimo como tempo de serviço especial, para fins de
aposentadoria por tempo de contribuição.

Com relação ao reconhecimento e ao cômputo de atividade considerada especial, é importante salientar que, na vigência
dos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, bastava o enquadramento da atividade desenvolvida como exposta a um dos
agentes nocivos (físicos, químicos ou biológicos) previstos no Anexo integrante ao Decreto ou o enquadramento pela
categoria profissional. Somente após o advento da Lei nº 9.032, em 28/04/1995, surgiu a necessidade de prova da real
exposição do trabalhador/segurado aos agentes nocivos.

O critério das condições especiais efetivas somente surgiu com a promulgação da Lei nº 9.032, de 28/04/95, dando
cumprimento à disposição constitucional, em que foram introduzidas diversas alterações no sistema, passando-se a exigir a
comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, bem como que o tempo de exposição fosse permanente,
e não ocasional.

A partir dessa consideração, no tocante aos períodos de trabalho anteriores ao ano de 1995, nos quais o segurado
desempenhou as atividades como marítimo, o autor anexou aos autos a cópia de sua Carteira de Trabalho, além de cópias
das cadernetas de inscrição e registro da Diretoria de Portos e Costas (Ministério da Marinha), contendo os períodos de
trabalho nesta função. Os períodos expostos a agentes nocivos, bem como os períodos de trabalho embarcado deverão ser
computados como tempo de atividade especial.

A atividade de marítimo embarcado encontra-se prevista no art. 54 do Decreto nº 83.080/79:

“Art. 54. Considera-se tempo de serviço o tempo, contado de data a data, desde o início até o desligamento, de atividade
abrangida pela previdência social urbana, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão do
contrato de trabalho, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade.

§ 1º O caso de segurado marítimo, cada 255 (duzentos e cinqüenta a cinco) dias de embarque em navios nacionais
contados da data do embarque à do desembarque equivalem a 1 (um) ano de atividade em terra, obtida essa equivalência
proporcionalidade de 255 (duzentos e cinqüenta e cinco) embarque para 360 (trezentos e sessenta) meses em terra.”



Entretanto, os períodos laborados após 29/04/1995, em decorrência da edição da Lei nº 9.032/95, só serão considerados
para o cômputo da atividade como especial, se ficar comprovado, através de laudos, a exposição do trabalhador ao agente
nocivo.

Passo a analisar os tempos de contribuição do recorrente:

Inicialmente, uma importante observação. Como são em grande número os vínculos do autor, e considerando ainda que
dentro de um mesmo vínculo trabalhista o autor permaneceu ora embarcado ora desembarcado, serão computados os
períodos de forma separada para melhor entendimento. Ressalto que foram consideradas a Carteira de Trabalho e
Previdência Social e a Caderneta de Inscrição e Registro da Diretoria de Portos e Costas, expedida pelo Ministério da
Marinha. Assim, cada vínculo da CTPS será subdividido, a fim de se computar como especial apenas os dias em que houve
prestação de serviço como marítimo embarcado e os períodos listados devem ser acompanhados pelos dois documentos
citados.

Tempo de serviço como reservista de 2ª categoria

Serão acrescidos 02 anos, 07 meses e 24 dias ao tempo de serviço encontrado, conforme certificado de reservista de fl.
75-verso, que atesta o serviço prestado como reservista de 2ª categoria (2º piloto de náutica).

Sub-total: 02 anos, 07 meses e 24 dias.

Tempo de marítimo embarcado cumprido antes da vigência da Lei nº 9.032/95:

02/02/1973 a 11/05/1973 0 a 3 m 10 d
12/05/1973 a 03/08/1973 0 a 2 m 22 d
31/08/1973 a 22/10/1973 0 a 1 m 23 d
14/01/1974 a 14/01/1974 0 a 0 m 1 d
28/03/1974 a 27/09/1974 0 a 6 m 0 d
22/10/1974 a 19/05/1975 0 a 6 m 28 d
24/06/1975 a 15/07/1975 0 a 0 m 22 d
15/08/1975 a 15/08/1975 0 a 0 m 1 d
23/03/1976 a 14/05/1976 0 a 1 m 22 d
28/05/1976 a 22/04/1977 0 a 10 m 25 d
23/04/1977 a 15/06/1977 0 a 1 m 23 d
16/06/1977 a 25/10/1977 0 a 4 m 10 d
24/02/1978 a 12/07/1978 0 a 4 m 19 d
13/07/1978 a 09/11/1978 0 a 3 m 27 d
10/01/1979 a 13/03/1979 0 a 2 m 4 d
16/08/1979 a 16/08/1979 0 a 0 m 1 d
04/10/1979 a 01/03/1980 0 a 4 m 28 d
02/03/1980 a 17/10/1980 0 a 7 m 16 d
22/10/1980 a 11/03/1981 0 a 4 m 20 d
13/04/1981 a 04/08/1981 0 a 3 m 22 d
21/09/1981 a 11/12/1981 0 a 2 m 21 d
21/01/1982 a 01/07/1982 0 a 5 m 11 d
09/08/1982 a 21/09/1982 0 a 1 m 13 d
24/09/1982 a 24/09/1982 0 a 0 m 1 d
29/09/1982 a 28/01/1983 0 a 4 m 0 d
11/03/1983 a 23/07/1983 0 a 4 m 13 d
24/07/1983 a 24/07/1983 0 a 0 m 1 d
08/09/1983 a 29/11/1983 0 a 2 m 22 d
19/01/1984 a 30/03/1984 0 a 2 m 12 d
22/11/1984 a 28/12/1984 0 a 1 m 7 d
13/01/1985 a 26/03/1985 0 a 2 m 14 d
18/04/1985 a 06/05/1985 0 a 0 m 19 d
07/05/1985 a 28/06/1985 0 a 1 m 22 d
03/07/1985 a 16/07/1985 0 a 0 m 14 d
17/07/1985 a 22/08/1985 0 a 1 m 6 d
24/09/1985 a 07/10/1985 0 a 0 m 14 d
19/10/1985 a 14/03/1986 0 a 4 m 26 d
28/04/1986 a 29/08/1986 0 a 4 m 2 d
30/08/1986 a 30/11/1986 0 a 3 m 1 d
01/12/1986 a 15/12/1987 1 a 0 m 15 d
28/03/1988 a 27/02/1989 0 a 11 m 0 d
16/05/1989 a 23/06/1989 0 a 1 m 8 d
06/07/1989 a 07/10/1989 0 a 3 m 2 d
04/11/1989 a 15/02/1990 0 a 3 m 12 d



01/03/1990 a 26/07/1990 0 a 4 m 26 d
14/07/1993 a 01/09/1993 0 a 1 m 18 d
06/09/1993 a 26/03/1994 0 a 6 m 21 d
07/07/1994 a 04/12/1994 0 a 4 m 28 d

Somatório: 13 anos, 08 meses e 13 dias ou 4933 dias.

A contagem do tempo de serviço do marítimo embarcado é feito na seguinte proporção: a cada 255 dias embarcado o
segurado tem 01 ano de serviço (255 = 360). Assim, 4933 dias de marítimo embarcado equivalem a 6.964 dias em terra, ou
seja, 19 anos, 04 meses e 04 dias.

Sub-total: 19 anos, 04 meses e 04 dias.

Tempo de marítimo embarcado cumprido após a vigência da Lei nº 9.032/95:

Constam nos autos provas da efetiva exposição do segurado a agente nocivo (formulário DSS-8030 de fl. 243 e laudo
técnico de fls. 244/245 para o período de 25/05/1998 a 19/10/1999 e formulário DSS-8030 de fl. 253 e laudo técnico de fls.
254/255 para o período de 19/07/2001 a 30/11/2001). Em ambos os períodos, foi constatada a presença do agente ruído de
forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

04/06/1998 a 15/09/1998 0 a 3 m 12 d
16/09/1998 a 04/11/1998 0 a 1 m 19 d
02/12/1998 a 28/05/1999 0 a 5 m 27 d
20/07/1999 a 26/08/1999 0 a 1 m 7 d
02/09/1999 a 19/10/1999 0 a 1 m 18 d
19/07/2001 a 30/11/2001      0 a 4 m 12 d

Somatório: 01 ano, 06 meses e 05 dias ou 545 dias.

Considerando o tempo especial como marítimo embarcado, temos 769 dias, ou seja, 02 anos, 01 mês e 19 dias.

Sub-total: 02 anos, 01 mês e 19 dias.

Tempo de atividade comum (marítimo desembarcado) até a data do requerimento administrativo (18/04/2007)

Como os períodos em que o autor faz jus à contagem especial já foram computados nas tabelas acima, friso que serão
descontados dos demais vínculos (inclusive das anotações na CTPS) os períodos já contados. Assim, a próxima tabela
abrangerá os períodos em que o autor esteve desembarcado (mas tinha vínculo trabalhista) ou os períodos em que o autor
esteve embarcado, mas não comprovou exposição a agentes nocivos.

25/09/1982 a 28/09/1982 0 a 0 m 4 d
29/01/1983 a 10/03/1983 0 a 1 m 12 d
25/07/1983 a 07/09/1983 0 a 1 m 13 d
30/11/1983 a 18/01/1984 0 a 1 m 19 d
31/03/1984 a 21/11/1984 0 a 7 m 22 d
29/12/1984 a 12/01/1985 0 a 0 m 14 d
27/03/1985 a 17/04/1985 0 a 0 m 21 d
29/06/1985 a 02/07/1985 0 a 0 m 4 d
23/08/1985 a 04/09/1985 0 a 0 m 12 d
10/09/1985 a 23/09/1985 0 a 0 m 14 d
08/10/1985 a 18/10/1985 0 a 0 m 11 d
16/04/1986 a 27/04/1986 0 a 0 m 12 d
16/12/1987 a 27/03/1988 0 a 3 m 12 d
28/02/1989 a 15/05/1989 0 a 2 m 18 d
24/06/1989 a 05/07/1989 0 a 0 m 12 d
08/10/1989 a 03/11/1989 0 a 0 m 26 d
16/02/1990 a 28/02/1990 0 a 0 m 13 d
27/07/1990 a 28/07/1990 0 a 0 m 2 d
02/09/1993 a 05/09/1993 0 a 0 m 4 d
27/03/1994 a 01/04/1994 0 a 0 m 5 d
08/11/1995 a 16/04/1996 0 a 5 m 9 d
25/05/1998 a 03/06/1998 0 a 0 m 9 d
05/11/1998 a 01/12/1998 0 a 0 m 27 d
29/05/1999 a 19/07/1999 0 a 1 m 21 d
27/08/1999 a 01/09/1999 0 a 0 m 5 d
06/12/1999 a 08/06/2001 1 a 6 m 3 d
13/07/2001 a 18/07/2001 0 a 0 m 6 d



01/12/2001 a 20/05/2002 0 a 5 m 20 d
19/06/2002 a 16/05/2005 2 a 10 m 28 d
07/06/2005 a 09/11/2005 0 a 5 m 3 d
07/09/2006 a 03/02/2007 0 a 4 m 27 d
13/04/2007 a 17/04/2007 0 a 0 m 5 d

Somatório: 08 anos, 04 meses e 23 dias.

Sub-total: 08 anos, 04 meses e 23 dias.

Tempo de contribuição após a data do requerimento administrativo

18/04/2007 a 04/10/2007 0 a 5 m 17 d
15/10/2007 a 11/09/2008 0 a 10 m 27 d

Somatório: 01 ano, 04 meses e 14 dias.

Tempo de contribuição apurado no CNIS (vínculos não existentes na CTPS – foram descontados eventuais períodos
especiais já considerados)

01/09/1975 a 18/03/1976 0 a 6 m 18 d
19/03/1976 a 22/03/1976 0 a 0 m 4 d
26/05/1976 a 27/05/1976 0 a 0 m 2 d
Somatório: 06 meses e 24 dias.

Total (1): 34 anos, 05 meses e 18 dias.

Tempo de contribuição após a data do requerimento administrativo (não incluídos na tabela anterior e informados pelo INSS
após despacho)

Em 24/10/2012, o INSS foi intimado para trazer aos autos o histórico de contribuições do autor após a data do requerimento
administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição efetivado em 18/04/2007. Documentos juntados às fls. 337/353.

Como na tabela acima foi considerado como termo final o dia 11/09/2008, passo a computar os meses de contribuição
posteriores indicados no extrato do CNIS juntado aos autos pelo INSS.

10/2008 a 10/2010 – fls. 350/351 – 25 meses de contribuição
12/2010 a 01/2013 – fls. 351/352 – 26 meses de contribuição
Total (2) = 51 meses, ou seja, 04 anos e 03 meses.

Tempo comprovado até 01/2013 = Total (1) + Total (2) = 38 anos, 08 meses e 18 dias.

Sendo, Total (1) = tempo até 11/09/2008; Total (2) = tempo apurado no extrato do CNIS juntado aos autos pelo INSS (fls.
337/353).

Considerando que o tempo total foi de 38 anos, 08 meses e 18 dias, faz jus o autor à aposentadoria por tempo de
contribuição integral, não desde 18/04/2007, como requereu administrativamente, mas desde 01/05/2009, visto que
somente nesse momento completara 35 anos de tempo de serviço.

Quanto à possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum, mesmo após a edição da Emenda
Constitucional nº 20, de 28/05/1998, segue entendimento da Turma Nacional de Uniformização:

E M E N T A CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 28 DE MAIO DE 1998. INEXISTÊNCIA DE ARRIMO LEGAL. 1. Conquanto tenha a Medida
Provisória nº 1.663-10, de 28.05.1998, em seu artigo 28, determinado, de maneira expressa, a revogação do § 5º do artigo
57 da Lei nº 8.213, de 1991, não se manteve tal determinação na lei de conversão respectiva (a Lei nº 9.711, de
20.11.1998). 2. O fato de o Decreto nº 3.048, de 1999, na redação original de seu artigo 70, haver regulamentado a
conversão do tempo de serviço exercido até 28.05.1998, não desautoriza tal conclusão, eis que não poderia dispor
diferentemente da lei em sentido formal. Ademais, a própria redação de tal artigo 70 do Decreto veio a ser alterada (através
do Decreto nº 4.827, de 2003), de modo que, atualmente, estatui serem as regras de conversão de tempo de atividade sob
condições especiais em tempo de atividade comum dele constantes aplicáveis “ao trabalho prestado em qualquer
período”.3. Não prospera o argumento de que, a despeito de haver suprimido a revogação expressa do artigo 57, § 5º, da
Lei nº 8.213/1991, teria a Lei nº 9.711/1998, através de seu artigo 28 (o qual, como visto, estatui que “O Poder Executivo
estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998”), mantido a vedação à
conversão de tempo de serviço especial em comum. Não se poderia supor que o legislador, deliberadamente, tenha
suprimido um dispositivo de dicção clara e direta – “Revogam-se (...) o § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991”, tal como estatuía a redação original da MP, antes da conversão em lei –, para proibir a conversão do tempo de
serviço de maneira subliminar e indireta, através do citado artigo 28. 4. Pedido de uniformização conhecido e



�provido. (PEDIDO 200770950118032, JUÍZA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, DOU 06/05/2009.)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e a ele dou provimento a fim de condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 01/05/2009, data em que o autor completou 35 anos de tempo de
contribuição.

CONDENO o INSS, também, ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente, respeitada a prescrição
quinquenal e acrescidas de correção monetária desde o momento em que deveriam ter sido pagas, com base na tabela de
precatórios, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (08/05/2009) até 30/06/2009 e, a partir de então, nos termos
da Lei nº 11.960/2009.

Incidentalmente, CONCEDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, tendo em vista o caráter alimentar, para que
seja implementado o benefício no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o INSS comprovar nos autos o atendimento da
presente determinação judicial no mesmo prazo.

Deverá o INSS informar ao Juízo a quo os valores a serem requisitados por RPV. Quanto à não liquidez desta decisão,
ressalto o fato de que o INSS possui maiores condições de elaborar os cálculos dos valores em atraso, e que tal
posicionamento se coaduna com a disposição do Enunciado nº 04 da Turma Recursal do Espírito Santo. Desta feita, após a
apuração administrativa dos valores em comento, a ser considerada como obrigação de fazer, na forma do art. 16 da Lei
10.259/2001, será então expedido o requisitório adequado.

Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, já que somente devidos nos casos em que o recorrente é vencido, na forma
do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL –
TRABALHADOR MARÍTIMO – APÓS LEI Nº 9.032/95 – NECESSIDADE DE LAUDOS TÉCNICOS – CONTAGEM
DIFERENCIADA APÓS EC Nº 20/98 – POSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

10 - 0000551-43.2009.4.02.5053/01 (2009.50.53.000551-6/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: UBIRATAN CRUZ RODRIGUES.) x JACIMAR CASOTTO (ADVOGADO: SELMA SEGATO VIEIRA.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA – NÃO
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – ENUNCIADO Nº 52 DA TR/ES - OMISSÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE
VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 170/174, que deu parcial provimento ao
recurso por ele interposto para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-doença e
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, revogando a antecipação de tutela concedida na
sentença que determinara a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da realização da perícia
médica, e explicitando que, dado o caráter alimentar dos valores recebidos, os mesmos não deverão ser restituídos. Alega
o embargante que, ao impedir a restituição dos valores recebidos a título de decisão provisória posteriormente revogada, a
Turma Recursal deixou de considerar as disposições contidas nos artigos 273, §§ 2º e 3º e 475-O, todos do CPC; nos
artigos 2º e 37, caput, da Constituição; e no artigo 115 da Lei nº 8.213/91.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não se configura a omissão apontada. Considerando que nenhum dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo
embargante trata especificamente sobre restituição de valores recebidos em razão de antecipação da tutela jurisdicional,
não havia e não há razão para se tecer, no julgamento, considerações a respeito de cada um deles. De qualquer forma,
ressalto que o acórdão está em consonância com o disposto no Enunciado nº 52 da TR/ES, segundo o qual é inexigível a
restituição de benefício previdenciário ou assistencial recebido em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,



descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

11 - 0000704-16.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000704-4/01) RENAN ALVES CARVALHO (ADVOGADO: EDGARD
VALLE DE SOUZA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA
FONSECA FERNANDES GOMES.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ANALISADA – OMISSÃO CONFIGURADA –
NULIDADE AFASTADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO
ACÓRDÃO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão de fls. 71/72, que negou provimento ao
recurso inominado por ele interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
assistencial de prestação continuada. Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto à preliminar de nulidade do
processo, argüida no recurso inominado, em razão do cerceamento de defesa diante da falta de orientação para produzisse
outras provas, inclusive pericial médica. Alega, ainda, nulidade em face da ausência de manifestação do Ministério Público
Federal, pois é portador de doença mental, conforme relatório social.
De fato, autor requereu, preliminarmente, em seu recurso inominado, a nulidade do processo por ter sido cerceado seu
direito de produzir prova testemunhal e pericial médica, o que não foi analisado no acórdão embargado. Configura-se, pois,
a omissão apontada.
A sentença fundamentou a improcedência do pedido com a ausência de miserabilidade do autor. Como se sabe, dois são
os requisitos para concessão do benefício de prestação continuada ao deficiente: a comprovação da deficiência
incapacitante para a vida independente e para o trabalho; e ausência de meios de prover a própria subsistência ou tê-la
provida por sua família. Uma vez aferida, a partir da situação descrita no relatório social, a condição de subsistência do
autor, provida pelo seu genitor, não há falar em miserabilidade para efeito de concessão do benefício em tela.
Diante disso, desnecessária a produção de provas visando comprovar a incapacidade do autor, pelo que não houve
cerceamento de defesa.
Pelas mesmas razões, também não procede a alegação de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público
Federal, ante a ausência de prejuízo, mesmo processual, para o autor.
Embargos conhecidos e parcialmente providos para, reconhecendo a omissão apontada, saná-la na forma acima, restando
mantido, contudo, o acórdão embargado tal como foi lançado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHES PARCIAL
PROVIMENTO, na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

12 - 0000417-22.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.000417-8/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: RENATA PEDRO DE MORAES SENTO-SÉ REIS.) x MARIA DA PENHA MARTINS (ADVOGADO: RONALDO
DE SOUZA GUIMARAES.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA – NÃO
RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – ENUNCIADO Nº 52 DA TR/ES - OMISSÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE
VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 88/89, que deu provimento ao recurso
por ele interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora, revogando a antecipação de
tutela e explicitando que, dado o caráter alimentar dos valores recebidos, os mesmos não deverão ser restituídos
(Enunciado nº 52 da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo). Alega o
embargante que, ao impedir a restituição dos valores recebidos a título de decisão provisória posteriormente revogada, a
Turma Recursal deixou de considerar as disposições contidas nos artigos 273, §§ 2º e 3º e 475-O, todos do CPC; nos
artigos 2º e 37, caput, da Constituição; e no artigo 115 da Lei nº 8.213/91.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a



fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não se configura a omissão apontada. Considerando que nenhum dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo
embargante trata especificamente sobre restituição de valores recebidos em razão de antecipação da tutela jurisdicional,
não havia e não há razão para se tecer, no julgamento, considerações a respeito de cada um deles. Como transcrito acima,
o acórdão fundamentou-se expressamente, na parte ora impugnada, no Enunciado nº 52 da TR/ES.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

13 - 0001517-12.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.001517-6/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: RENATA PEDRO DE MORAES SENTO-SÉ REIS.) x MARIA DA PENHA FLORINDO ROSA (ADVOGADO:
Valber Cruz Cereza.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 122/124, que manteve a sentença que
o condenou à concessão do benefício assistencial de prestação continuada à parte autora. Alega o embargante, para efeito
de prequestionamento, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à incidência do art. 195, § 5º e do art. 203, V,
da CF/1988 à hipótese dos autos. Sustenta, ainda, a constitucionalidade do art. 20 da Lei nº 8.742/93.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

14 - 0000240-24.2010.4.02.5051/01 (2010.50.51.000240-8/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: LUCIANA CAMPOS MALAFAIA COSTA.) x MARIA CARDOSO GUIMARAES (ADVOGADO: MARILENA
MIGNONE RIOS.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 126/129, que manteve a sentença que
o condenou à concessão do benefício assistencial de prestação continuada à parte autora. Alega o embargante, para efeito
de prequestionamento, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à incidência do art. 195, § 5º e do art. 203, V,
da CF/1988 à hipótese dos autos. Sustenta, ainda, a constitucionalidade do art. 20 da Lei nº 8.742/93.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a



fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

15 - 0000854-97.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.000854-4/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: ALMIR GORDILHO MATTEONI DE ATHAYDE.) x NICODEMOS GRIPP AMARAL E OUTRO (ADVOGADO:
URBANO LEAL PEREIRA, JOSÉ NASCIMENTO, JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JEF – PRELIMINAR AFASTADA NO
ACÓRDÃO - JUROS DE MORA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 78/82, que negou provimento ao
recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a conceder pensão por morte à parte autora.
Alega o embargante que o acórdão não se coaduna com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, nas causas em que a soma das doze parcelas vincendas ultrapassar o teto de 60 salários mínimos, o
Juizado Especial Federal é absolutamente incompetente para apreciar e julgar a causa. Alega, ainda, omissão quanto à
sistemática de juros de mora (de 0,5% ao mês) após a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
No que se refere à preliminar de incompetência absoluta em face do valor da causa, restou afastada no acórdão, após
análise das disposições legais pertinentes no item 2 da ementa, subitens a, b, c, d e e.
Quanto aos juros de mora fixados na sentença, não foram impugnados no recurso interposto pelo INSS. De qualquer forma,
esclareço que a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 alterou o percentual de juros de mora, tão somente, nas condenações
impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não o
estendendo aos benefícios previdenciários do RGPS. Apenas com o advento da Lei nº 11.960/2009, em 30/06/2009, é que
foram incluídas todas as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. A sentença
determinou a observância da referida lei a partir de 01/07/2009.
Ressalte-se, ainda, que os precedentes mencionados nos embargos, ao se referirem à inclusão dos benefícios
previdenciários dentre os pagamentos sobre os quais incidem juros de 0,5% ao mês, tratam especificamente de benefícios
de servidores públicos e não de benefícios do RGPS.
Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios, descabendo a
utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de
declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos embargos
declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que justifique
sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

16 - 0000659-78.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.000659-0/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: Vinícius de Lacerda Aleodim Campos.) x ZEDYR LOPES DO CARMO (ADVOGADO: SERGIO DE LIMA
FREITAS JUNIOR.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS



CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 109/111, que manteve a sentença que
o condenou à concessão do benefício assistencial de prestação continuada à parte autora. Alega o embargante, para efeito
de prequestionamento, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à incidência do art. 195, § 5º e do art. 203, V,
da CF/1988 à hipótese dos autos. Sustenta, ainda, a constitucionalidade do art. 20 da Lei nº 8.742/93.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

17 - 0001058-07.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.001058-8/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: RODRIGO STEPHAN DE ALMEIDA.) x UBIRATAN NEGRIS (ADVOGADO: ARILSON CARDOSO
CAETANO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001058-07.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.001058-8/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NA DECISÃO
COLEGIADA – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS, em face do acórdão de fls. 286/288, que negou provimento ao
recurso inominado por ele interposto. Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão e contradição. Omissão no
que tange à sistemática dos juros de mora após a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 e contradição com outro julgado da
Turma Recursal em que o Colegiado havia entendido que a grande extensão da propriedade não condiz com o benefício de
aposentadoria rural por idade, na medida em que é impossível que terras em grande extensão sejam cultivadas em regime
de economia familiar.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão e
contradição na decisão proferida por esta Turma.
Passo a analisar a alegada omissão no que tange aos juros de mora.
A redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, após a alteração incluída pela Medida Provisória nº 2.180-32/2001, era a
seguinte:

Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.  (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001).

A citada Medida Provisória alterou, tão-somente, o percentual dos juros de mora em pagamentos devidos a servidores e
empregados públicos, não o estendendo aos benefícios previdenciários do RGPS. A redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
foi alterada novamente pela Lei nº 11.960/2009, em 29/06/2009, e apenas então, foram incluídas todas as condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, conforme se observa:

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).



Pretende a autarquia previdenciária a incidência, em todo o período da condenação, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança e não apenas a partir das alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009.
Para tanto, colaciona julgados, do ano de 2005, que afastam a aplicação do art. 406 do Código Civil, em razão da
especialidade da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 que, especificamente, regula a incidência dos juros de mora nas
condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias, aí incluídos os benefícios
previdenciários. Os precedentes indicados pelo embargante em sua peça recursal resolvem questões que envolvem
servidores públicos e não apresentam correlação lógica com concessão de benefício previdenciário pelo RGPS.
Dessa forma, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão proferido por esta Turma, conforme alega a autarquia
previdenciária em sua peça recursal.
Ademais, a contradição que pode ser enfrentada por embargos declaratórios ocorre no cotejo da decisão (no caso, o
acórdão) com ela mesma, ou seja, entre as razões de decidir. Noutras palavras, a contradição que pode ser objeto de
embargos de declaração é apenas a contradição interna. Se a contradição existir entre um ponto da decisão e um dado
probatório a ela externo, os embargos de declaração não são o meio adequado. Confira-se o que decidiu o STJ quando do
julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Especial nº 218528-SP, cuja ementa segue abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.
(STJ – 4ª Turma. EDRESP 199900506642. - Embargos de Declaração no Recurso Especial – 218528. Relator Cesar Asfor
Rocha. Fonte DJ de 22/04/2002 PG: 00210).

Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso
inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois
destituídos de fundamento ou qualquer razão plausível que justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

18 - 0000849-75.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.000849-0/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: RENATA PEDRO DE MORAES SENTO-SÉ REIS.) x LAURA PORTO DOS SANTOS (ADVOGADO: NILTON
CESAR SOARES SANTOS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000849-75.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.000849-0/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de fls. 119/120, que deu provimento ao
recurso inominado do INSS e reformou a sentença do Juízo a quo. Alega a embargante que comprovou de forma
incontestável sua união estável com o de cujus e que tais provas não foram consideradas no julgamento do Colegiado.
Aduz que o acórdão possui contradição, omissão e erro material, posto que não está de acordo com as normas legais, a
jurisprudência e as provas dos autos. Requer a manutenção do benefício e que sejam esclarecidos os pontos omissos e
contraditórios.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão e
contradição na decisão proferida por esta Turma.
A contradição que pode ser enfrentada por embargos declaratórios ocorre no cotejo da decisão (no caso, o acórdão) com
ela mesma, ou seja, entre as razões de decidir. Noutras palavras, a contradição que pode ser objeto de embargos de
declaração é apenas a contradição interna. Se a contradição existir entre um ponto da decisão e um dado probatório a ela
externo, os embargos de declaração não são o meio adequado. Confira-se o que decidiu o STJ quando do julgamento dos



Embargos Declaratórios no Recurso Especial nº 218528-SP, cuja ementa segue abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.
(STJ – 4ª Turma. EDRESP 199900506642. - Embargos de Declaração no Recurso Especial – 218528. Relator Cesar Asfor
Rocha. Fonte DJ de 22/04/2002 PG: 00210).

Quanto à alegada omissão, melhor razão não assiste à autora. O acórdão foi claro ao afirmar que não há provas aptas a
comprovar a união estável entre a autora e o de cujus, não servindo a certidão de nascimento dos filhos havidos em comum
como prova de que conviviam maritalmente em 1994, visto que os nascimentos ocorreram em 1984/1985. Ademais, o
depoimento pessoal e o depoimento da testemunha foram contraditórios. Não há ponto omisso a ser analisado. A via dos
embargos declaratórios não se presta a provocar o Colegiado a repetir em outras palavras o que expressamente já restou
consignado na decisão.
Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso
inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois
destituídos de fundamento ou qualquer razão plausível que justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

19 - 0000392-40.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000392-0/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES.) x NEIDE COSTA BRISSON.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 73/74, que manteve a sentença que o
condenou à concessão do benefício assistencial de prestação continuada à parte autora. Alega o embargante, para efeito
de prequestionamento, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à incidência do art. 195, § 5º e do art. 203, V,
da CF/1988 à hipótese dos autos. Sustenta, ainda, a constitucionalidade do art. 20 da Lei nº 8.742/93. Alega omissão
também quanto à sistemática de juros de mora após a medida provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Ressalte-se que a sentença determinou que o valor dos atrasados seja acrescido de correção monetária desde o momento
em que deveriam ter sido pagos e juros de mora de 0,5% a contar da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, exatamente
como sustenta o embargante.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

20 - 0000964-59.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.000964-1/01) ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: MARIA
REGINA COUTO ULIANA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA
FONSECA FERNANDES GOMES.).
E M E N T A



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO A
SER SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 121/124 e 126, que deu provimento ao
recurso inominado interposto pela parte autora e o condenou a conceder o benefício de aposentadoria por idade rural à
parte autora. Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto à análise concreta da indispensabilidade da renda
do trabalho rural para manutenção da família pela parte autora, bem como quanto à caracterização da qualidade de
segurado especial individual da parte autora. Argumenta que o acórdão, apesar de verificar que a esposa do autor teve
vínculos urbanos, reconheceu a qualidade de segurado especial do autor, o que só seria possível se a renda do cônjuge
trabalhador urbano não for suficiente para a manutenção da família, o que não ocorre no presente caso, conforme dados do
CNIS que instrui os embargos.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não se configura a omissão apontada, eis que o acórdão o acórdão analisou o caso concreto ao dispor o seguinte:

A documentação apresentada pelo INSS indica que a parte autora realmente teve vínculos urbanos (fl. 82), porém, esse
tempo de trabalho urbano não descaracteriza a condição de segurado especial, visto que, o tempo de labor urbano foi curto
(01 ano, 11 meses e 25 dias). Até mesmo o INSS reconheceu a condição de segurado especial rural ao conceder auxílio
doença ao autor, como segurado especial (fl. 50).

O fato de a esposa do autor possuir vínculos de atividade urbana não exclui o seu direito à aposentadoria por idade rural,
visto que o último salário auferido pela esposa, de R$ 668,10 (seiscentos e sessenta e oito reais e dez centavos) (fl. 90), em
fevereiro de 2010, não era muito superior ao salário mínimo vigente.

Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

21 - 0000922-10.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.000922-7/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES.) x JOSE GENTIL DA SILVA (ADVOGADO:
NILSON ARAUJO DA SILVA, TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – JUROS DE MORA – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35 -
LEI Nº 11.960/2009 – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 169/171, que manteve a sentença que
o condenou a conceder o benefício de aposentadoria rural por idade ao autor. Alega o embargante que houve omissão
quanto à sistemática de correção monetária e dos juros de mora após a edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de
24/08/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97.
Não se configura a omissão apontada, uma vez que o recurso inominado interposto pelo INSS, devidamente apreciado no
acórdão embargado, nada aduziu a respeito dos juros de mora fixados na sentença. Esta, por sua vez, foi clara ao
determinar a incidência de correção monetária conforme tabela do CJF, desde a data em que foram devidas, e juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação e até 26/06/2009 (data do advento da Lei 11960/2009). Após essa data,
atualização na forma do art. 1º F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11960/2009.
Ressalte-se, por oportuno, que a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 alterou o percentual de juros de mora, tão somente,
nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e
empregados públicos, não o estendendo aos benefícios previdenciários do RGPS. Apenas com o advento da Lei nº
11.960/2009, em 29/06/2009, é que foram incluídas todas as condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
Embargos conhecidos e improvidos.



A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

22 - 0000644-09.2009.4.02.5052/01 (2009.50.52.000644-5/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES.) x ABDIAS BISPO SANTANA (ADVOGADO:
NILSON ARAUJO DA SILVA, TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – JUROS DE MORA – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35 -
LEI Nº 11.960/2009 – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 129/131, que manteve a sentença que
o condenou a conceder o benefício de aposentadoria rural por idade ao autor. Alega o embargante que houve omissão
quanto à sistemática de correção monetária e dos juros de mora após a edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de
24/08/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97.
Não se configura a omissão apontada, uma vez que o recurso inominado interposto pelo INSS, devidamente apreciado no
acórdão embargado, nada aduziu a respeito dos juros de mora fixados na sentença. Esta, por sua vez, foi clara ao
determinar a incidência de correção monetária conforme tabela do CJF, desde a data em que foram devidas, e juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação e até 26/06/2009 (data do advento da Lei 11960/2009). Após essa data,
atualização na forma do art. 1º F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11960/2009.
Ressalte-se, por oportuno, que a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 alterou o percentual de juros de mora, tão somente,
nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e
empregados públicos, não o estendendo aos benefícios previdenciários do RGPS. Apenas com o advento da Lei nº
11.960/2009, em 29/06/2009, é que foram incluídas todas as condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
Embargos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

23 - 0000854-94.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000854-1/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES.) x EDNESIO MOREIRA CAMPOS x PATRICIA
MOREIRA CAMPOS x JOSILENE MOREIRA CAMPOS (ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – JUROS DE MORA – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35 -
LEI Nº 11.960/2009 – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 147/150, que deu parcial provimento ao
recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença na parte em que o condenou a pagar as parcelas retroativas
referentes aos meses compreendidos entre a data do óbito da mãe do autor (27/02/2002) até a data do primeiro
requerimento administrativo (14/07/2008), acrescidas de correção monetária desde o momento em que deveriam ter sido
pagos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 30/06/2009 e 0,5% a partir de então, nos termos da Lei
11.960/2009, tendo-a reformado apenas quanto à forma de pagamento dos valores atrasados, que deverá ser RPV ou
precatório – e não necessariamente por RPV, como constou da sentença - tendo em vista que o valor da execução pode
ultrapassar o limite de sessenta salários mínimos.
O embargante alega que houve omissão quanto à sistemática de correção monetária e dos juros de mora após a edição da
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, bem como quanto à aplicação
imediata da Lei nº 11.960/2009.
Não se configura a omissão apontada, uma vez que o recurso inominado interposto pelo INSS, devidamente apreciado no
acórdão embargado, nada aduziu a respeito dos juros de mora fixados na sentença. Esta, por sua vez, foi clara ao
determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 30/06/2009 e 0,5% a partir de então, nos
termos da Lei 11.960/2009.
Ressalte-se, por oportuno, que a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 alterou o percentual de juros de mora, tão somente,
nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e
empregados públicos, não o estendendo aos benefícios previdenciários do RGPS. Apenas com o advento da Lei nº
11.960/2009, em 29/06/2009, é que foram incluídas todas as condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
Embargos conhecidos e improvidos.



A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

24 - 0001298-33.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001298-5/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: LUCIANA CAMPOS MALAFAIA COSTA.) x MARIA JOSE BILO FRANCA E OUTROS (ADVOGADO:
ELINARA FERNANDES SOARES.).
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA
– PONTOS OMISSOS: ADULTERAÇÃO NA CERTIDÃO DE CASAMENTO E DIVERGÊNCIA ENTRE ENTREVISTA
ADMINISTRATIVA E DEPOIMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL – QUESTÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR O
PROVIMENTO JUDICIAL EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do
acórdão de fls. 119/121, que negou provimento ao recurso inominado da entidade autárquica, mantendo-se a sentença que
concedeu o benefício de aposentadoria por idade rural. Alega a autarquia previdenciária que a Turma Recursal omitiu-se
quanto à análise da suposta adulteração efetivada na Certidão de Casamento de fl. 28, no campo referente à profissão do
nubente varão. Aduz ainda, que o acórdão menciona a prova testemunhal colhida em audiência, mas nada menciona sobre
a prova colhida pelo próprio INSS em sede administrativa.

2. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535
do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão e
obscuridade na decisão proferida por esta Turma.

3. A Turma Recursal não se manifestou sobre a suposta fraude na certidão de casamento juntada pela parte autora (fl. 28),
tampouco o fez em relação à prova colhida pelo INSS nas entrevistas administrativas (fls. 41/51).

4. Quanto à controvérsia acerca da autenticidade do documento (Certidão de Casamento) de fl. 28, verifica-se que as
partes embargadas foram intimadas do despacho de fl. 146 a fim de que apresentassem o documento original de Certidão
de Casamento de ERLI BILÓ FRANÇA, conforme cópia constante à fl. 19 dos autos. Na data de 08/11/2012, a advogada
dos embargados requereu a juntada aos autos da certidão de casamento original da falecida Erli Biló França. Da análise da
cópia da Certidão de Casamento constante à fl. 19 em confronto com o documento original de Certidão de Casamento
trazido aos autos pela advogada, o Juiz Relator pôde verificar a ausência inequívoca de adulterção no referido documento,
isto é, a mencionada certidão é prova idônea e legítima, totalmente hábil a comprovar a profissão de lavrador do cônjuge da
autora à época do casamento.

5. Quanto ao acolhimento da prova colhida em audiência em detrimento da que fora trazida pelo INSS, depreende-se que
tal análise é perceptivelmente de extrema relevância: Há que se lembrar ao embargante que a prova produzida em
audiência foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante juiz de direito investido e competente para
exercer a função jurisdicional, ante a presença indispensável dos patronos devidamente qualificados, representantes da
parte autora e da parte ré. Ao contrário, a prova colhida pela entidade autárquica, em sede administrativa, produzida sem as
mesmas formalidades, serve tão somente como elemento de informação, sem a força probatória das provas produzidas em
juízo, hábil a balizar o juízo de mérito do magistrado nos casos em que a prova documental e testemunhal se apresentem
em dissonância, o que não se verificou no caso sub examen, motivo pelo qual a prova colhida pelo instituto previdenciário
não foi mencionada no acórdão. Neste sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL, COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ENTREVISTA ADMINISTRATIVA. VALOR
PROBANTE LIMITADO. AUSÊNCIA DE VIGOR PARA DESABONAR O CONJUNTO PROBATÓRIO EM SENTIDO
CONTRÁRIO. 1. Sem embargo do caráter inquisitorial da pesquisa administrativa levada a cabo pela Autarquia Federal -
dispensando, portanto, o contraditório e a ampla defesa, o que torna limitado o seu valor probante - ela também não tem
vigor para, isoladamente, desabonar o quadro de provas em sentido contrário constante dos autos. 2. Procede o pedido de
aposentadoria rural por idade quando atendidos os requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º e 142, da Lei nº
8.213/91. 3. Comprovado o implemento da idade mínima (sessenta anos para o homem e de cinqüenta e cinco anos para a
mulher), e o exercício de atividade rural - por meio de início razoável de prova material, complementada por testemunhos
idôneos colhidos em juízo - ainda que de forma descontínua por tempo igual ao número de meses correspondentes à

�carência, é devido o benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora. (EIAC 200070040006945, RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, TRF4 - TERCEIRA SEÇÃO, D.E. 20/06/2007.)”



6. Embargos de declaração conhecidos e providos. No entanto, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, vez que a análise dos
pontos embargados não alteram, neste caso, o provimento judicial anteriormente prolatado.

Pablo Coelho Charles Gomes
Juiz Federal Relator

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHES PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

25 - 0000456-50.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000456-0/01) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: RODRIGO STEPHAN DE ALMEIDA.) x PAULO ROBERTO CARDOSO (ADVOGADO: MARIA REGINA
COUTO ULIANA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000456-50.2008.4.02.5052/01 (2008.50.52.000456-0/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA - VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do
acórdão de fls. 138/140, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. Alega o embargante que houve
omissão quanto à incidência dos artigos 195, § 5º e 203, V da Constituição Federal. Argui, ainda, pela apreciação da
constitucionalidade do art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93. Aduz o embargante que o acórdão assume expressamente que a
parte requerente não cumpre o requisito da miserabilidade determinado pelo art. 203, V da Constituição Federal e descrito
pelo art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93, mas que seria incidente a aplicação analógica do art. 34, Parágrafo Único do Estatuto
do Idoso.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
Inexiste qualquer vício no acórdão impugnado. Todos os pontos necessários ao julgamento da causa foram devidamente
analisados na decisão colegiada. O fato de o acórdão guerreado não ter se manifestado expressamente sobre os princípios
constitucionais que a parte alega incidir à espécie não leva à conclusão de que tenha ofendido o art. 535 do CPC, pois o
julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que
esteja presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.
Embargos de declaração conhecidos e não providos, em razão da inexistência de vício a ser sanado, restando
demonstrada tão-somente a inconformidade da embargante com o provimento jurisdicional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

26 - 0002318-25.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.002318-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: PAULA ABRANCHES ARAÚJO SILVA.) x JOSE ALVES DE LACERDA (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA



DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002318-25.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.002318-5/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para
reconhecer a não-incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi
recolhido exclusivamente pela parte autora e condenou a ré à restituição do respectivo indébito. Em suas razões recursais,
a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide fora dos seus limites. Caso superada essa
pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pela recorrente.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado/demitido. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fl. 80) e aposentadoria em 12/01/2009 (fl. 80).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria do beneficiário é 12/01/2009 (fl. 80). A presente ação foi ajuizada em 25/11/2009 (fl. 01).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo in totum a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
Ressalte-se que eventual restituição administrativa de imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das
declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10 % do
valor da condenação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

27 - 0000637-18.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.000637-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: TELMA SUELI FEITOSA DE FREITAS.) x GENIRA PEREIRA DA COSTA
(DEF.PUB: LIDIANE DA PENHA SEGAL.).
1ª Turma Recursal -2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000637-18.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.000637-2/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fl. 112, que manteve a sentença que o
condenou à concessão do benefício assistencial de prestação continuada à parte autora. Alega o embargante, para efeito
de prequestionamento, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à incidência do art. 195, § 5º e do art. 203, V,
da CF/1988 à hipótese dos autos, eis que não restou claro se o acórdão privilegiou uma dada interpretação do art. 20 da Lei
nº 8.742/93 em detrimento dos referidos artigos constitucionais. Sustenta, ainda, a constitucionalidade do referido
dispositivo legal.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

28 - 0000227-79.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000227-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) GERALDO ANTONIO
BRANDAO (ADVOGADO: MARCELO MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.) x FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA (PROCDOR: CLEBSON DA SILVEIRA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000227-79.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000227-0/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – GDPST – TERMO FINAL – INÍCIO DO CICLO DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela FUNASA, em face do acórdão de fls. 141/143 que deu provimento ao
recurso da parte autora e reformou parcialmente a sentença para possibilitar a extensão do recebimento da gratificação
denominada GDPST pelos inativos até a efetiva aplicação das avaliações de desempenho, nos termos dos Enunciados 68
e 105 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Alega a embargante que o acórdão é
contraditório e obscuro, visto que nas fls. 108/109 consta informação do setor de pessoal da autarquia de que referida



gratificação teve iniciado seu primeiro ciclo de avaliação em 15/01/2011. Requer, diante da fé pública destes documentos,
seja esclarecido que o termo final se dê em 14/01/2011, quando terminou o caráter geral e a paridade do pagamento da
gratificação entre inativos e ativos.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de contradição e
obscuridade na decisão proferida por esta Turma.
A contradição que pode ser enfrentada por embargos declaratórios ocorre no cotejo da decisão (no caso, o acórdão) com
ela mesma, ou seja, entre as razões de decidir. Noutras palavras, a contradição que pode ser objeto de embargos de
declaração é apenas a contradição interna. Se a contradição existir entre um ponto da decisão e um dado probatório a ela
externo, os embargos de declaração não são o meio adequado. Confira-se o que decidiu o STJ quando do julgamento dos
Embargos Declaratórios no Recurso Especial nº 218528-SP, cuja ementa segue abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.
(STJ – 4ª Turma. EDRESP 199900506642. - Embargos de Declaração no Recurso Especial – 218528. Relator Cesar Asfor
Rocha. Fonte DJ de 22/04/2002 PG: 00210).

Deste modo, verifico que o ponto indicado pela embargante (o de que há provas nos autos a respeito do início do primeiro
ciclo de avaliação) não pode ser novamente analisado pelo Colegiado, visto que já foi fixado que o termo final será, nos
termos do Enunciado nº 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, coincidente com o início do ciclo relativo à primeira
avaliação comprovadamente implementada. Ou seja, a comprovação efetiva de que o primeiro ciclo já ocorreu será
realizada em fase de liquidação, tendo a embargante que provar, cabalmente, a existência das providências materiais
preconizadas pelo ato normativo que regulamenta a gratificação, assim como a existência de servidores ativos com
pontuações diversas, em função dessas avaliações, além da regularidade das mesmas.
Diante o exposto, conheço dos presentes embargos e nego-lhes provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91003 - MANDADO DE SEGURANÇA/ATO JUIZADO ESPECIAL

29 - 0001057-28.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001057-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) MOACYR JOSE DE ASSIS
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal x UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: MARCUS VINÍCIUS CHAGAS SARAIVA.).
VOTO-VISTA

Dos embargos de declaração interpostos pela UNIÃO consta o seguinte:

“(...)Conforme se vê entre fls. 62/78 não houve interposição de recurso em face da sentença. Após apreciação de embargos
de declaração foi certificado o trânsito em
julgado em 03/12/2010 (fls. 79).
Passados mais de três meses foi impetrado o presente writ, pugnando pela concessão da segurança.  (...)”

Com efeito, analisando os autos, vejo que, após a sentença – na qual se afirmou o não-cabimento de recurso – houve:

interposição de embargos declaratórios pela autora;
decisão julgado os referidos embargos declaratórios; e
certidão de trânsito em julgado.

De fato, como bem observou a União, NÃO houve interposição de recurso inominado.



Este evento (a não-interposição do recurso inominado) NÃO foi mencionado no acórdão embargado.

Perceba-se que o fato de a sentença, de antemão, afirmar o não-cabimento de recurso pelo fato de ser terminativa (com
base em entendimento jurisprudencial que então vigia) NÃO impede a parte de interpor esse recurso.

Analisei essa matéria em outra ocasião nesta Turma Recursal, quando julguei o MS nº 0003577-92.2008.4.02.5050/01.
Naquela ocasião, consignei o que segue:

“(...)
Aparentemente, o impetrante faria jus à concessão parcial da segurança. Isso se houvesse interposto o recurso inominado
a tempo hábil, o que não fez.

Divirjo, nesse ponto, do anterior relator deste mandado de segurança, o qual improveu embargos declaratórios interpostos
pela União, sob o argumento de que  o impetrante não interpôs recurso inominado porque foi impedido e não porque
deixara transcorrer o prazo recursal in albis (fl. 104).

Com efeito, o Juízo impetrado não obstou/ impediu a interposição do recurso inominado. A advertência lançada pelo Juízo a
quo, no sentido de que “...  sobre a presente sentença é incabível recurso, de acordo com oEnunciado 18 das Turmas
Recursais...”, em momento algum obstaria o impetrante de protocolizar o recurso inominado.

Como o impetrante não protocolou tal recurso no prazo hábil, a sentença atacada por meio deste writ transitou em julgado.

Este writ seria cabível apenas se o recurso inominado houvesse sido apresentado tempestivamente e, em seguida,
inadmitido pelo Juízo a quo. Contra esta decisão caberia mandado de segurança (uma vez que inexiste agravo no rito dos
Juizados).

Deste modo, assiste razão à União quando, por meio de embargos de declaração interpostos contra a decisão que deferiu
liminarmente a segurança, aduziu que este mandado de segurança foi manejado contra decisão transitada em julgado,
posicionamento que vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” (fl. 37/38).

(...)”

Registro aqui que teríamos hipótese diversa SE a impetrante houvesse, a tempo hábil, ingressado com o recurso
inominado; e, uma vez sendo esse inadmitido com base no referido entendimento jurisprudencial hoje ultrapassado (o
não-cabimento de recurso contra sentença terminativa proferida em Juizado Especial), houvesse a autora ingressado com a
ação mandamental. Nesta hipótese, esta Turma deveria – como várias vezes já o fez – conceder a segurança para fins de
possibilitar a subida do recurso inominado.

Não obstante, uma vez que a autora, ora impetrante, não interpôs em tempo hábil o recurso inominado, houve trânsito em
julgado da sentença.

Eis as razões pelas quais respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator. Penso que a conclusão do acórdão embargado
tem de ser modificada.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, suprindo a omissão apontada,
atribuir-lhes efeitos modificativos; por conseguinte, uma vez que a ação mandamental dirigiu-se contra decisão transitada
em julgado, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RECURSO INOMINADO NÃO INTERPOSTO -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ART. 5º, III DA LEI Nº 12.016/09 E SÚMULA 268 DO STF - EFEITOS
INFRINGENTES – SEGURANÇA DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES
PROVIMENTO, na forma do voto-vista e da ementa constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Juiz Federal Pablo Coelho Charles Gomes
[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]



91001 - RECURSO/SENTENÇA CÍVEL

30 - 0000229-49.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000229-4/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSE PAULINO DA SILVA
(ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA, MARCELO MATEDI ALVES.) x FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -
FUNASA (PROCDOR: MARCIA RIBEIRO PAIVA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000229-49.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000229-4/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – GDPST – TERMO FINAL – INÍCIO DO CICLO DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela FUNASA, em face do acórdão de fls. 92/94 que deu provimento ao
recurso da parte autora e reformou parcialmente a sentença para possibilitar a extensão do recebimento da gratificação
denominada GDPST pelos inativos até a efetiva aplicação das avaliações de desempenho, nos termos dos Enunciados 68
e 105 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Alega a embargante que o acórdão é
contraditório e obscuro, visto que nas fls. 50/52 consta informação do setor de pessoal da autarquia de que referida
gratificação teve iniciado seu primeiro ciclo de avaliação em 15/12/2010. Requer, diante da fé pública destes documentos,
seja esclarecido que o termo final se dê em 14/12/2010, quando terminou o caráter geral e a paridade do pagamento da
gratificação entre inativos e ativos.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de contradição e
obscuridade na decisão proferida por esta Turma.
A contradição que pode ser enfrentada por embargos declaratórios ocorre no cotejo da decisão (no caso, o acórdão) com
ela mesma, ou seja, entre as razões de decidir. Noutras palavras, a contradição que pode ser objeto de embargos de
declaração é apenas a contradição interna. Se a contradição existir entre um ponto da decisão e um dado probatório a ela
externo, os embargos de declaração não são o meio adequado. Confira-se o que decidiu o STJ quando do julgamento dos
Embargos Declaratórios no Recurso Especial nº 218528-SP, cuja ementa segue abaixo transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.
(STJ – 4ª Turma. EDRESP 199900506642. - Embargos de Declaração no Recurso Especial – 218528. Relator Cesar Asfor
Rocha. Fonte DJ de 22/04/2002 PG: 00210).

Deste modo, verifico que o ponto indicado pela embargante (o de que há provas nos autos a respeito do início do primeiro
ciclo de avaliação) não pode ser novamente analisado pelo Colegiado, visto que já foi fixado que o termo final será, nos
termos do Enunciado nº 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, coincidente com o início do ciclo relativo à primeira
avaliação comprovadamente implementada. Ou seja, a comprovação efetiva de que o primeiro ciclo já ocorreu será
realizada em fase de liquidação, tendo a embargante que provar, cabalmente, a existência das providências materiais
preconizadas pelo ato normativo que regulamenta a gratificação, assim como a existência de servidores ativos com
pontuações diversas, em função dessas avaliações, além da regularidade das mesmas.
Diante o exposto, conheço dos presentes embargos e nego-lhes provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

31 - 0003080-73.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003080-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA (PROCDOR: VERA LUCIA SAADE RIBEIRO.) x ZULEMAR FELICIO DE JESUS (ADVOGADO:
LEONARDO PIZZOL VINHA, MARCELO MATEDI ALVES.).



1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003080-73.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003080-1/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA
PREVIDENCIÁRIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST – APOSENTADORIA PROPORCIONAL –
PROPORCIONALIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
EMBARGOS CONHECIDOS
                                                E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA E ALTERAR O
FUNDAMENTO DA DECISÃO COLEGIADA.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela FUNASA, em face do acórdão de fls. 88/91, que negou provimento ao
recurso inominado por ela interposto, confirmando in totum a sentença que condenou a Fundação a pagar a diferença
apurada a título de GDPST entre os pontos pagos aos aposentados/pensionistas e os 80 pontos pagos aos servidores
ativos entre 29/08/2008 e 15/12/2010. Alega a embargante que houve omissão na decisão colegiada, visto que não
apreciou o único fundamento levantado na peça recursal, qual seja, a de que a parte autora foi aposentada com proventos
proporcionais e, desse modo, a pretendida pontuação também deve ser considerada de forma proporcional à aposentadoria
concedida. Requer atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, assim como a exclusão de sua condenação
em honorários sucumbenciais.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
Em que pese haver omissão na decisão do Colegiado, entendo que a tese sustentada pela FUNASA não merece prosperar.
As leis que instituíram as gratificações dispuseram que os percentuais de pagamento deveriam ser calculados com base
em pontuação obtida por cada servidor, quando na ativa, e não fez qualquer distinção entre aposentadoria integral ou
proporcional. Ademais, frise-se que a Constituição da República, em seu art. 40, § 8º, também não faz distinção entre
servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais, para fins de extensão das vantagens concedidas aos
servidores ativos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - SINDICATO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL -
SERVIDORES INATIVOS - GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO - APOSENTADORIA PROPORCIONAL -
PROPORCIONALIZAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDOS. 1 - Nos termos do inciso III, do art. 8ºda Constituição Federal, o Sindicato é portador do interesse dos
empregados de categoria específica, e não somente dos seus filiados ou associados, na busca dos direitos individuais e
disponíveis, mas tratados de forma coletiva para efetivação do acesso à Justiça. 2 - É pacífico na jurisprudência o
entendimento no sentido de que não há necessidade de qualquer autorização expressa dos sindicalizados para a
propositura de demandas judiciais, questão inclusive já sumulada pelo e. STF no enunciado nº 629, aplicável à hipótese por
analogia, verbis: •A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados
independe de autorização destes–. 3- Alegação de ilegitimidade passiva do INSS rejeitada, eis que é a autarquia quem
suportará os efeitos da condenação, pois os beneficiários da sentença são servidores públicos federais aposentados
vinculados a este órgão público. 4 -As Leis que instituíram as Gratificações de Desempenho prescreveram que os
percentuais de pagamento deveriam ser calculados com base em pontuação obtida por cada servidor, quando na ativa, não
fazendo a norma distinção alguma entre aposentadoria integral ou proporcional. 5 - A Constituição Federal, em seu art. 40,
§ 8º, também não faz distinção alguma entre servidores inativados com proventos integrais e proporcionais, para fins de
extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade. 6 - Na hipótese, as Gratificações de Desempenho foram
concedidas aos servidores inativos em percentual fixo,e este deve ser o valor a ser pago, independentemente de o servidor
ser titular de aposentadoria integral ou proporcional. 7 -Recurso e remessa necessária desprovidos. Sentença

�confirmada. (APELRE 200850010068321, Desembargador Federal FREDERICO GUEIROS, TRF2 - SEXTA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::13/06/2012.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 126 DO STJ. 1. O acórdão recorrido está
assentado em fundamento constitucional autônomo, qual seja, inexistência de distinção entre servidores inativos
aposentados com remuneração integral ou proporcional, e não houve a devida interposição de recurso extraordinário, o que

�atrai a incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AGRESP
200300316689, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), STJ - SEXTA TURMA, DJE
DATA:16/11/2009.)

Sendo assim, conheço dos embargos e a eles dou parcial provimento apenas para reconhecer a omissão apontada e
alterar o fundamento da decisão colegiada que continua negando provimento ao recurso inominado interposto pela



Fundação. Quanto aos honorários sucumbenciais, a condenação permanece inalterada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

32 - 0000392-66.2010.4.02.5053/01 (2010.50.53.000392-3/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSE CLAUDIO ZUCOLOTO
(ADVOGADO: WESLEY CORREA CARVALHO.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR:
ERIN LUÍSA LEITE VIEIRA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000392-66.2010.4.02.5053/01 (2010.50.53.000392-3/01)
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO A
SER SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 73/74, que deu provimento ao recurso
inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença que julgara improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria rural por idade. Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto à necessária análise do requisito
objetivo fixado pela própria CF/1988 quanto ao valor necessário para assegurar a manutenção de uma família.  Argumenta
que a jurisprudência do STJ e da TNU reconhecem a possibilidade de que a existência de labor urbano pelo cônjuge não
impedir o reconhecimento da condição de segurado especial, mas ambos os órgãos atestam que isso somente será
possível, se, no caso concreto, houver análise efetiva de se a renda do cônjuge trabalhador urbano não for suficiente para a
manutenção da família.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não se configura a omissão apontada, eis que o acórdão analisou o caso concreto ao dispor o seguinte:
(...) O recorrente é casado há 38 anos. De tal relação nasceram-lhe dois filhos. Houve separação pelo período de dois anos,
sendo que, em momento posterior, houve a retomada dos laços conjugais. A esposa é servidora municipal, auferindo renda
pouco superior ao salário mínimo. Considerar tal renda como suficiente a custear um núcleo familiar composto de quatro
membros é julgar fora da realidade dos fatos. Em que pese a relevância do salário do cônjuge para o sustento familiar, o
labor rural não pode ser relegado a segundo plano. Acredito que as rendas obtidas possuíam igual importância para o
sustento da família.(...)

Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]



33 - 0003165-64.2008.4.02.5050/01 (2008.50.50.003165-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: BRUNO MIRANDA COSTA.) x GERCINO BUTKE (ADVOGADO: PAULA ALMEIDA
RAMOS, JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS, MARCELO NUNES DA SILVEIRA, HELENICE DE SOUSA VIANA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003165-64.2008.4.02.5050/01 (2008.50.50.003165-0/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL COM CÔMPUTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL – AGENTE NOCIVO: ELETRICIDADE – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA Nº 1.306.113-SC – FIXAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO STJ DE QUE O ROL DE AGENTES
NOCIVOS É EXEMPLIFICATIVO – JUROS DE MORA APÓS LEI Nº 11.960/2009 – TERMO INICIAL DOS JUROS EM
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – SÚMULA 204 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença de fls. 108/111, que julgou procedente o pedido
inicial de aposentadoria integral por tempo de contribuição. Alega o recorrente, em suas razões recursais, que a
controvérsia paira sobre a especialidade do labor exercido após 05/03/1997, tendo em vista que o Decreto nº 2.172/97
deixou de considerar como especial o trabalho exercido sob influência de eletricidade. Argumenta que o Decreto nº
2.172/97 retirou o agente “eletricidade” do rol de agentes nocivos, revogando neste ponto o Decreto nº 53.831/64 que tinha
a eletricidade como agente que dava direito a aposentadoria especial. O atual Decreto nº 3.048/99, no anexo IV, repetiu o
quadro do Decreto nº 2.172/97, e a eletricidade não consta do anexo sobre agentes cuja exposição confere direito à
aposentadoria especial. Na eventualidade, requer a fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação e a
aplicação da Lei nº 11.960/2009 em relação aos débitos em atraso.

O tempo de contagem especial para fins de aposentadoria foi instituído pela Lei nº 3.807, de 26/08/1960, destinado aos
trabalhadores que laboram em condições peculiares, submetidos a certo grau de risco e comprometimento à saúde ou
integridade física, para os quais prescrevia a redução do tempo de serviço (quinze, vinte ou vinte e cinco anos de atividade)
para a sua concessão. Com o advento do Decreto n.º 53.831, de 25/03/1964, foi estabelecida uma relação das atividades
profissionais conforme os agentes químicos, físicos e biológicos, assim como um elenco de serviços e atividades
profissionais classificadas como insalubres, penosas ou perigosas, enquadrando-se a exposição a tensões elétricas
superiores a 250 volts como especial (anexo do referido diploma, código 1.1.8), para cuja concessão do benefício de
aposentadoria, exigia-se, no mínimo, 25 anos de exercício.

Com a posterior edição do Decreto n.º 611/92, regulamentando a Lei da Previdência e Assistência Social, admitiu-se, para
fins de concessão de benefício de aposentadoria especial, os agentes nocivos e as categorias profissionais estabelecidos
nos Anexos I e II do Decreto n.º 83.080/79 e no Anexo do Decreto n.º 53.831/64, sendo certo que no Anexo deste último
estatuto a exposição à eletricidade é referida expressamente como especial. O Decreto n.º 2.172, de 05.03.1997, que se
sucedeu ao Decreto acima comentado, ao regulamentar a Lei dos Benefícios Previdenciários, revogou expressamente os
Decretos nº 357, de 07/12/1991, nº 611, de 24/07/1992 e nº 854, de 02/07/1993. Assim, a eletricidade deixou de figurar na
lista de agentes nocivos. Esta é a evolução normativa do assunto tratado.

Quanto à interpretação judicial das sucessivas alterações, constato que sempre existiu divergência quanto a tal assunto.
Em que pese o entendimento desta Turma Recursal, até então, ter sido no sentido de que o agente “eletricidade” apenas
poderia ser considerado como nocivo até 05/03/1997, verifico alteração na orientação jurisprudencial capaz de modificar in
totum tal entendimento. O recurso especial nº 1.306.113-SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado sob o
manto dos recursos repetitivos, concluiu pela possibilidade de configuração do trabalho exposto ao agente perigoso
eletricidade, exercido após a vigência do Decreto nº 2.172/97 (Anexo IV), como atividade especial, para os fins do art. 57 da
Lei nº 8.213/91. Segue a ementa do julgamento:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO
DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS.
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO.
SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE
(ART. 57, § 3º, DA LEI 8.213/1991).
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a
supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade
de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato
normativo.
2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades
nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem
intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista



para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que
está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA Seção
do Superior Tribunal de Justiça: "Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Eliana Calmon e Arnaldo Esteves Lima (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a. Região).
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ari Pargendler, Teori Albino Zavascki e Castro Meira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília, 14 de novembro de 2012 (data do julgamento). Publicado no DJE de 07/03/2013.

Dessa forma, adoto o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.306.113-SC, considerando que
o rol de agentes nocivos contidos no Decreto nº 2.172/97 é meramente exemplificativo, motivo pelo qual a sentença de fls.
108/111 permanece inalterada no que tange a tal ponto.

Quanto ao momento de incidência dos juros de mora, a súmula nº 204 do STJ, define que os mesmos, nas ações relativas
a benefícios previdenciários, incidem a partir da citação válida.

Com relação à aplicação dos juros de mora, verifica-se que a citação do réu aperfeiçoou-se antes de 30/06/2009 – fl. 61,
data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009. Como a citada lei tem aplicação imediata sobre os processos pendentes
(Precedente: STF - RE 559.445 – Rel. Ellen Gracie – DJe 10/06/2009), a partir desta data deve ser aplicada a nova redação
do  artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, que segue abaixo:

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”

Assim, até 29/06/2009, a correção monetária segue a tabela de precatórios da Justiça Federal e os juros moratórios
seguem a taxa de 1% ao mês, a partir da citação. A partir de 30/06/2009, deve-se aplicar a correção prevista no art. 1º-F da
Lei nº 9.494 / 97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Na oportunidade, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, devendo o INSS implantar o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição integral em favor do autor, nos moldes determinados na sentença, no prazo de 15
(quinze) dias contados da sessão de julgamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). INTIME-SE A
APSDJ para implementar o benefício.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial e o modo de incidência dos juros (itens 7 e
8).

Custas ex lege. Sem condenação do INSS em honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da
ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

34 - 0001923-36.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001923-9/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: ANA BEATRIZ LINS BARBOSA.) x ANA RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO: MARCELO MATEDI ALVES,
LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001923-36.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001923-9/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDASST – CARÁTER GENÉRICO
DA VANTAGEM – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS COM BENEFÍCIO EM FRUIÇÃO



NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da
parte autora, para condenar a ré à obrigação de pagar a gratificação GDASST na diferença entre os pontos que lhe foram
pagos no período e 40 pontos (entre 01/04/2002 e 31/05/2002) e 60 pontos (entre 01/05/2004 e até que seja instituída nova
disciplina para aferição de avaliação individual e institucional nos termos do art. 6º da Lei nº 10.971/2004).
Alega a recorrente que a data de início do benefício da parte autora (23/08/2007) se deu após a Emenda Constitucional nº
41, de 19/12/2003, motivo pelo qual a regra da paridade no tocante ao reajustamento dos benefícios não deve ser aplicada.
No mérito, aduz que a GDASST tem natureza jurídica de gratificação pessoal de desempenho, cujo valor é proporcional à
atuação do órgão e do servidor, motivo pelo qual é constitucional a distinção entre ativos e inativos, já que não se trata de
um benefício geral, devendo ser aferido dentro do caso concreto de cada servidor.
O benefício de pensão por morte iniciou-se em 23/08/2007 (fl. 54), após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003. O
exato teor do art. 7º abrange, apenas, os aposentados e pensionistas que estavam em fruição do respectivo benefício na
data da publicação da referida Emenda.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Efetivamente, a autora não usufruía benefício naquele momento. O fato de sua pensão ter sido instituída após a Emenda
Constitucional nº 41/2003, tira-lhe, realmente, o direito à percepção das vantagens na mesma pontuação em que foram
deferidas aos servidores ativos. Nesse sentido:

Administrativo. Inativo e pensionista. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa. GDATA.
Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho. GDASST. 1. A GDATA não deve ser
percebida pela parte autora, em virtude da prescrição qüinqüenal, visto que a ação foi ajuizada em 03 de agosto de 2007 e
os servidores abrangidos pela Lei 10.483/02 terem deixado de fazer jus à citada vantagem em razão do art. 15 da citada
norma. Sentença modificada, visto que, apesar de ter reconhecido a prescrição qüinqüenal, não a aplicou expressamente
ao caso. 2. Implantação da GDASST em 60 pontos: pagamento das diferenças da citada gratificação no valor equivalente a
60 pontos a partir de 03 de agosto de 2002 (em virtude da prescrição qüinqüenal). Precedente desta Corte. 3. No que toca à
requerente Maria José Vitorino da Rocha Moreira, o fato de sua pensão ter sido instituída após a Emenda Constitucional
41/03, tira-lhe, realmente, o direito à percepção das vantagens na mesma pontuação em que foram deferidas aos
servidores ativos. 4. Majoração do percentual de honorários advocatícios de cinco para dez por cento sobre o valor da
condenação. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, providas em parte.
(AC 200782000075922, Desembargador Federal Vladimir Carvalho, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data: 27/11/2009 -
Página:  340.)

Posto isso, conheço do recurso interposto pela UNIÃO e a ele dou provimento, a fim de reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que apenas devidos quando o recorrente é vencido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

35 - 0003002-16.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.003002-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIA KIEFER LEFFLER
(ADVOGADO: IVAN LINS STEIN.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Isabela Boechat
B. B. de Oliveira.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003002-16.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.003002-0/01)

E M E N T A



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
– EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIA KIEFER LEFFLER, em face do acórdão de fls. 161/162, que
negou provimento ao seu recurso inominado por entender que não houve o preenchimento da carência necessária para a
concessão do benefício pleiteado. Alega a embargante, em sua peça recursal, que houve omissão no acórdão no que tange
ao dispositivo inserido no art. 195, § 8º da Constituição Federal. Sustenta que é direito do trabalhador rural a aposentadoria
por idade, nos termos dos artigos 48, § 1º, § 2º e § 3º c/c art. 143 da Lei nº 8.213/91. Aduz que a lei nº 8.213/91 não exclui,
em momento algum, qualquer tempo de labor em atividade rural. Pelo contrário, afirma que a atividade pode ser exercida
de forma descontínua, não definindo como seria essa descontinuidade.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
O acórdão foi claro ao afirmar que não foi preenchido o requisito “carência” para a concessão da aposentadoria por idade
rural. Não há ponto omisso a ser analisado. O art. 55, § 2º da Lei nº 8.213/91 claramente dispõe que o tempo de serviço do
segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência da referida lei, não será computado para efeito de carência.
A via dos embargos declaratórios não se presta a provocar o Colegiado a repetir em outras palavras o que expressamente
já restou consignado na decisão.
Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso
inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois
destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

36 - 0000409-65.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000409-6/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: PEDRO INOCENCIO BINDA.) x ANA MARIA BROETTO GOMES (ADVOGADO:
CARLOS BERKENBROCK.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000409-65.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000409-6/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 66/70, que negou provimento ao
recurso inominado por ele interposto e manteve a sentença que o condenou a revisar o salário-de-benefício do benefício
previdenciário da parte autora, nos termos do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.  Alega o embargante que em julgamento de
recurso versando a mesma matéria, apesar de ter sido mantida a sentença, isentou-se o INSS do pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, reconhecendo-se que até então vigia o entendimento favorável à pretensão recursal. Aduz que
até o julgamento da Ação Civil Pública 2320-59.2012.403.6183 não havia interesse de agira da parte autora, não se
podendo sancionar o INSS por se utilizar a via recursal. Pede seja sanada a omissão, conferindo efeitos infringentes ao
recurso e expurgando-se a condenação da verba honorária que lhe foi imposta.
Não se configura a omissão apontada. A questão não foi suscitada até o julgamento do recurso e, de qualquer forma, ainda
que o fosse, o interesse de agir, assim como as demais condições da ação, devem ser aferidos no momento em que
apreciado o recurso, gerando efeitos inclusive sucumbenciais.  O acórdão encontra-se em perfeita consonância com o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, eis que o recorrente restou vencido.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos



embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

37 - 0000407-95.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000407-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: PEDRO INOCENCIO BINDA.) x EVANILDA GUIMARÃES (ADVOGADO: CARLOS
BERKENBROCK.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000407-95.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000407-2/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 51/55, que negou provimento ao
recurso inominado por ele interposto e manteve a sentença que o condenou a revisar o salário-de-benefício do benefício
previdenciário da parte autora, nos termos do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.  Alega o embargante que em julgamento de
recurso versando a mesma matéria, apesar de ter sido mantida a sentença, isentou-se o INSS do pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, reconhecendo-se que até então vigia o entendimento favorável à pretensão recursal. Aduz que
até o julgamento da Ação Civil Pública 2320-59.2012.403.6183 não havia interesse de agira da parte autora, não se
podendo sancionar o INSS por se utilizar a via recursal. Pede seja sanada a omissão, conferindo efeitos infringentes ao
recurso e expurgando-se a condenação da verba honorária que lhe foi imposta.
Não se configura a omissão apontada. A questão não foi suscitada até o julgamento do recurso e, de qualquer forma, ainda
que o fosse, o interesse de agir, assim como as demais condições da ação, devem ser aferidos no momento em que
apreciado o recurso, gerando efeitos inclusive sucumbenciais.  O acórdão encontra-se em perfeita consonância com o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, eis que o recorrente restou vencido.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

38 - 0002460-95.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002460-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Luciano Martins De Oliveira.) x LUZIA MATTOS VIEIRA (DEF.PUB: ALINE FELLIPE
PACHECO SARTÓRIO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002460-95.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002460-2/01)



E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUXÍLIO-DOENÇA – PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE O INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO E A NOVA CONCESSÃO –
LAUDOS PARTICULARES QUE CORROBORAM A CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS MÉDICAS DO INSS – POSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - EMBARGOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fl. 47, que manteve a sentença que o
condenou a pagar à autora o auxílio-doença devido no período de 17/11/2009 a 26/03/2010. Alega o embargante que o
acórdão utiliza documentos particulares em contradição com a premissa estipulada para manter incólume a sentença e em
posição diametralmente oposta à jurisprudência dominante desta própria Turma Recursal e dos Tribunais. Sustenta a
impossibilidade de utilização dos laudos de fls. 08 e 11, datados de 12/11/2009 e 06/04/2010, eis que referidas datas não se
incluem no período em que a autora alega estar incapacitada (17/11/2009 a 26/03/2010) e porque, em tais datas, a própria
autarquia reconheceu a incapacidade da autora, já que a mesma estava no gozo de auxílio-doença. Sustenta, ainda, que o
laudo particular de fl. 10, datado de 02/03/2010, única prova documental apta a subsidiar a manutenção da sentença de
piso, é insuficiente a afastar as conclusões da perícia médica do INSS, já que estas gozam de presunção de legitimidade
que não pode ser afastada por simples laudo particular de interesse da parte.
Não se configuram as contradições apontadas. Verifica-se nos autos que o benefício de auxílio-doença (nº 5066065039) foi
concedido à autora em 20/01/2005 e cessado em 16/11/2009 (fls. 05 e 22), tendo sido restabelecido em 27/03/2010 (fls. 06
e 22), tendo os laudos de 12/11/2009 (fl. 08), 02/03/2010 e 06/04/2010 (fls. 10/11) confirmado a presença da mesma
doença incapacitante - pelo menos a partir da prorrogação do benefício deferida em 19/10/2009 -, verificando-se, pois, que
o benefício foi concedido em razão do mesmo diagnóstico (espôndilo artrite). Concluiu-se, no julgamento, que a autora
permaneceu incapaz de exercer suas atividades habituais (vendedora) durante todo esse período.
Ora, os argumentos aduzidos pelo INSS nos embargos de declaração quanto à utilização dos laudos de fls. 08 e 11 no
julgamento não prosperam, eis que não é factível que, no período de 12/11/2009 a 27/03/2009, a autora tenha sofrido duas
modificações tão drásticas em seu estado de saúde. É dizer: não seria provável que, em 12/11/2009, a autora fosse
portadora de espôndilo artrite; em 17/11/2009, não mais o fosse; em 27/03/2010, voltasse a ser portadora da doença. Na
verdade, tais laudos particulares só puderam ser utilizados no julgamento, dispensando a produção de prova pericial em
juízo, por corroborarem as conclusões das perícias administrativas do próprio INSS, que voltou a conceder o benefício pelo
mesmo diagnóstico após ter negado a prorrogação no período objeto do pedido. O mesmo se dá com o laudo de fl. 10,
datado de 02/03/2010, que atesta o mesmo diagnóstico, corroborando a conclusão acima.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

39 - 0002860-12.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002860-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JULIA MARCIA ZACHE
DALLAPICOLA (DEF.PUB: LIDIANE DA PENHA SEGAL.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: LILIAN BERTOLANI DO ESPÍRITO SANTO.).
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
2° JUIZ RELATOR

PROCESSO: 0002860-12.2010.4.02.5050/01

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença de fls. 71/72, que julgou
improcedente seu pedido de concessão do benefício de auxílio-doença. Alega a recorrente, em suas razões recursais, que
não foi atendido seu pedido de designação de perícia na área de psiquiatria, embora haja laudos contundentes
comprovando a natureza de suas patologias. Alega, ainda, que o indeferimento de perícia psiquiátrica constitui cerceamento
de defesa, uma vez que o laudo constitui prova fundamental ao esclarecimento da controvérsia. Dessa forma, requer seja
reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido deduzido na inicial. Eventualmente, caso os elementos contidos
nos autos não sejam suficientes para o julgamento de procedência, requer seja determinada a reabertura da instrução, com
a designação de nova perícia médica na especialidade de psiquiatria.



O INSS manifestou-se, em contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Este é o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial na área de
psiquiatria, referente aos benefícios previdenciários de auxílio-doença.

A recorrente, professora, atualmente com 46 anos de idade, foi submetida a perícia médica judicial (fls. 53/54), na área de
ortopedia, em 15/11/2010. Conforme laudo pericial, a autora apresentou quadro de tendinopatia leve do ombro direito e
síndrome do túnel do carpo muito leve bilateral, além de queixa de dor na região cervical. Para o perito, a pessoa
examinada tem, no momento, aptidão física e mental para exercer suas atividades habituais, atingindo a média de
rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional.

Ocorre que, além de problemas ortopédicos, a recorrente alegou, na petição inicial (fl. 2, primeiro parágrafo), ser portadora
de problemas psiquiátricos, informando encontrar-se em tratamento com forte depressão. Inclusive juntou aos autos laudos
médicos particulares que corroboram a alegação, dentre eles: laudo de psiquiatra de fl. 28, que assevera que a periciada
está em tratamento psiquiátrico e em uso de medicamentos; comprovante de alta médica, subscrito por neurologista de fl.
25, que atesta quadro com aumento da dose antidepressiva previamente usada pela paciente (venlaflaxina aumentada de
75 para 150 gramas) e uso de neuroléptico. Além disso, cientifica que a autora recebe alta com encaminhamento a
psiquiatria com suspeita diagnóstica de transtorno dissociativo de conversão, a ser confirmado pelo especialista.

In casu, é possível verificar que o magistrado a quo afastou a confecção de prova pericial, na área da psiquiatria, sob o
argumento de que, na petição inicial, a autora não justificou sua incapacidade para o trabalho com base em problemas
depressivos. Logo, tratar-se-ia de fatos estranhos à causa de pedir.

O entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação. O juízo
de origem apenas examinou uma das causas de pedir aduzidas na inicial, o que representaria ofensa aos arts. 128 e 460
ambos do CPC. Ora, apesar de a recorrente não explicitar nos pedidos a realização de prova pericial psiquiátrica, nada
obsta que o pedido e a causa de pedir possam ser formalmente extraídos a partir da interpretação lógico-sistemática do
conteúdo da petição inicial. Desse modo, surge, indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento
técnico e científico acerca da matéria, em designar a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e
adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,
cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para



o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial, com profissional especialista na área de
psiquiatria, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a
quo, viabilizando, deste modo, a produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

É como voto.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS – PERÍCIA NA ÁREA
DE ORTOPEDIA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA DIRIMIR DÚVIDAS QUANTO À INCAPACIDADE –
SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1° Turma Re cursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

40 - 0000616-61.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000616-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI.) x LINO GERALDO QUINTO
(ADVOGADO: OSNI DE FARIAS JUNIOR, ADIR PAIVA DA SILVA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000616-61.2011.4.02.5055/01

VOTO

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença de fls. 23/26, que julgou procedente o pedido do
autor, para restabelecer o auxílio-doença com efeitos retroativos à data do cancelamento administrativo. Alega o recorrente,
em suas razões recursais, que o entendimento adotado pelo juiz a quo - de não realizar perícia médica - ao conceder
auxílio-doença, não condiz com a realidade, eis que a incapacidade é verificada através de prova técnica. Alega, ainda, que
a perícia do INSS goza de presunção de legitimidade e legalidade sobre os laudos particulares. Assim, requer seja
reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido deduzido na inicial ou ad argumentandum, a nulidade da
sentença, a fim de que seja determinada a realização de prova médico-pericial.

O autor manifestou-se, em contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial nas
demandas referentes aos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.



In casu, é possível verificar que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 436 do Código de Processo Civil, – o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – afastou
a confecção da prova pericial, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos – laudos e exames médicos
particulares – eram suficientes ao esclarecimento das controvérsias apresentadas.

Ora, o entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação.
Afinal, torna-se nebuloso dizer que a controvérsia está esclarecida quando, ao analisar o conteúdo probatório, verifica-se
que as partes processuais oferecem laudos médicos que apontam em direções opostas. Deste modo, surge,
indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento técnico e científico acerca da matéria, em designar
a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Cumpre observar que o art. 436 do Código de Processo Civil, em seu texto normativo, não fornece ao magistrado a
possibilidade de considerar a perícia médica judicial como instrumento facultativo. Em sua realidade, o dispositivo
estabelece que o magistrado não está vinculado às informações prestadas pelo perito judicial, podendo firmar sua
convicção com outros elementos ou fatos pertinentes, contudo, sem mencionar, em nenhum momento, a hipótese de
afastar a confecção do laudo pericial.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,
cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial no presente contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a quo, viabilizando, deste modo, a
produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

MANTENHO, no entanto, a DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o benefício ser mantido pelo prazo
mínimo de 03 (três meses) a partir desse julgamento. Decorrido o referido prazo, poderá o INSS cessar o benefício desde
que realize perícia administrativa e constate superveniente capacidade laborativa.

É como voto.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1° Turma Re cursal dos Juizados



Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

41 - 0001434-13.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.001434-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) BERNARDO IZIDORO DA
CONCEIÇÃO SILVA (ADVOGADO: IZAEL DE MELLO REZENDE, SARITA DO NASCIMENTO FREITAS, MARIANA
PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: LILIAN
BERTOLANI DO ESPÍRITO SANTO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001434-13.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.001434-7/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado, interposto por BERNARDO IZIDORO DA CONCEIÇÃO SILVA (44 anos de idade, operador
de guincho), em face da sentença de fls. 49/52, que julgou improcedente o seu pedido inicial, requerendo a condenação do
INSS à concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença. Alega o recorrente, em suas razões recursais, que a
sentença prolatada pelo juízo a quo foi baseada unicamente na apreciação do magistrado acerca do laudo administrativo da
autarquia federal, dispensando a confecção de laudo pericial, fato que afrontaria diretamente os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Deste modo, o autor arguiu que a produção de prova pericial é extremamente
necessária, uma vez que a controvérsia é justamente referente à incapacidade laboral, fazendo-se essencial, assim, o
esclarecimento da questão através dos conhecimentos técnicos e específicos intrínsecos ao perito médico judicial.

A autarquia federal não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial nas
demandas referentes aos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

In casu, é possível verificar que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 436 do Código de Processo Civil, – o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – afastou
a confecção da prova pericial, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos – laudos administrativos e
particulares – eram suficientes ao esclarecimento das controvérsias apresentadas.

Ora, o entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação.
Afinal, torna-se nebuloso dizer que a controvérsia está esclarecida quando, ao analisar o conteúdo probatório, verifica-se
que as partes processuais oferecem laudos médicos que apontam em direções opostas. Deste modo, surge,
indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento técnico e científico acerca da matéria, em designar
a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Cumpre observar que o art. 436 do Código de Processo Civil, em seu texto normativo, não fornece ao magistrado a
possibilidade de considerar a perícia médica judicial como instrumento facultativo. Em sua realidade, o dispositivo
estabelece que o magistrado não está vinculado às informações prestadas pelo perito judicial, podendo firmar sua
convicção com outros elementos ou fatos pertinentes, contudo, sem mencionar, em nenhum momento, a hipótese de
afastar a confecção do laudo pericial.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:



PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,
cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial no presente contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a quo, viabilizando, deste modo, a
produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

É como voto.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1° Turma Re cursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

42 - 0000879-93.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000879-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Carolina Augusta da Rocha Rosado.) x MANOEL DOS SANTOS ESLEBAO
(DEF.PUB: RICARDO FIGUEIREDO GIORI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000879-93.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000879-7/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em face da sentença de fls.
107/111, que julgou procedente o pedido de MANOEL DOS SANTOS ELESBÃO (59 anos de idade, pedreiro), condenando
a autarquia federal à conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Alega o
recorrente, em suas razões recursais, que a sentença prolatada pelo juízo a quo foi baseada unicamente na apreciação do
magistrado acerca dos laudos e exames médicos particulares acostados, dispensando a confecção de laudo pericial, fato
que afrontaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Deste modo, a autarquia federal
arguiu que a produção de prova pericial é extremamente necessária, uma vez que a controvérsia é justamente referente à
incapacidade laboral, fazendo-se essencial, assim, o esclarecimento da questão através dos conhecimentos técnicos e
específicos intrínsecos ao perito médico judicial.

O autor apresentou contrarrazões (fls. 125/129), pugnando pela manutenção da sentença.



É o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial nas
demandas referentes aos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

In casu, é possível verificar que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 436 do Código de Processo Civil, – o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – afastou
a confecção da prova pericial, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos – laudos e exames médicos
particulares – eram suficientes no esclarecimento das controvérsias apresentadas.

Ora, o entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação.
Afinal, torna-se nebuloso dizer que a controvérsia está esclarecida quando, ao analisar o conteúdo probatório, verifica-se
que as partes processuais oferecem laudos médicos que apontam em direções opostas. Deste modo, surge,
indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento técnico e científico acerca da matéria, em designar
a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Cumpre observar que o art. 436 do Código de Processo Civil, em seu texto normativo, não fornece ao magistrado a
possibilidade de considerar a perícia médica judicial como instrumento facultativo. Em sua realidade, o dispositivo
estabelece que o magistrado não está vinculado às informações prestadas pelo perito judicial, podendo firmar sua
convicção com outros elementos ou fatos pertinentes, contudo, sem mencionar, em nenhum momento, a hipótese de
afastar a confecção do laudo pericial.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,
cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial no presente contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a quo, viabilizando, deste modo, a
produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

MANTENHO, no entanto, a DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o benefício ser mantido pelo prazo
mínimo de 03 (três meses) a partir desse julgamento. Decorrido o referido prazo, poderá o INSS cessar o benefício desde
que realize perícia administrativa e constate superveniente capacidade laborativa.



É como voto.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1° Turma Re cursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

43 - 0000262-36.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000262-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Marcos Figueredo Marçal.) x LUZINETE DE SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO:
IGOR FERREIRA ZAMBON, DULCILEIA WAGNER SAMPAIO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000262-36.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000262-0/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em face da sentença de fls.
60/66, que julgou parcialmente procedente o pedido de LUZINETE DE SOUZA DE OLIVEIRA (49 anos de idade,
empregada doméstica), condenando a autarquia federal à conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez. Alega o recorrente, em suas razões recursais, que a sentença prolatada pelo juízo a quo foi
baseada unicamente na apreciação do magistrado acerca dos laudos e exames médicos particulares acostados,
dispensando a confecção de laudo pericial, fato que afrontaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa. Deste modo, a autarquia federal arguiu que a produção de prova pericial é extremamente necessária,
uma vez que a controvérsia é justamente referente à incapacidade laboral, fazendo-se essencial, assim, o esclarecimento
da questão através dos conhecimentos técnicos e específicos intrínsecos ao perito médico judicial.

O autor apresentou contrarrazões (fls. 83/90), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial nas
demandas referentes aos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

In casu, é possível verificar que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 436 do Código de Processo Civil, – o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – afastou
a confecção da prova pericial, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos – laudos e exames médicos
particulares – eram suficientes no esclarecimento das controvérsias apresentadas.

Ora, o entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação.
Afinal, torna-se nebuloso dizer que a controvérsia está esclarecida quando, ao analisar o conteúdo probatório, verifica-se
que as partes processuais oferecem laudos médicos que apontam em direções opostas. Deste modo, surge,
indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento técnico e científico acerca da matéria, em designar
a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Cumpre observar que o art. 436 do Código de Processo Civil, em seu texto normativo, não fornece ao magistrado a
possibilidade de considerar a perícia médica judicial como instrumento facultativo. Em sua realidade, o dispositivo
estabelece que o magistrado não está vinculado às informações prestadas pelo perito judicial, podendo firmar sua
convicção com outros elementos ou fatos pertinentes, contudo, sem mencionar, em nenhum momento, a hipótese de



afastar a confecção do laudo pericial.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,
cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial no presente contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a quo, viabilizando, deste modo, a
produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

MANTENHO, no entanto, a DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o benefício ser mantido pelo prazo
mínimo de 03 (três meses) a partir desse julgamento. Decorrido o referido prazo, poderá o INSS cessar o benefício desde
que realize perícia administrativa e constate superveniente capacidade laborativa.

É como voto.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1° Turma Re cursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

44 - 0000266-73.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000266-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ADILSON EIRES PEREIRA
DE JESUS (DEF.PUB: RICARDO FIGUEIREDO GIORI.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0000266-73.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000266-7/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado, interposto por ADILSON EIRES PEREIRA DE JESUS (47 anos de idade, pintor), em face
da sentença de fls. 61/66, que julgou improcedente o seu pedido inicial de condenação do INSS ao restabelecimento do
benefício de auxílio-doença. Alega o recorrente, em suas razões recursais, que a sentença prolatada pelo juízo a quo foi
baseada unicamente na apreciação do magistrado acerca dos laudos médicos particulares acostados, dispensando a
confecção de laudo pericial, fato que afrontaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Deste modo, o autor arguiu que a produção de prova pericial é extremamente necessária, uma vez que a controvérsia é
justamente referente à incapacidade laboral, fazendo-se essencial, assim, o esclarecimento da questão através dos
conhecimentos técnicos e específicos intrínsecos ao perito médico judicial.

A autarquia federal não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial nas
demandas referentes aos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

In casu, é possível verificar que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 436 do Código de Processo Civil, – o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – afastou
a confecção da prova pericial, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos – laudos administrativos e
particulares – eram suficientes no esclarecimento das controvérsias apresentadas.

Ora, o entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação.
Afinal, torna-se nebuloso dizer que a controvérsia está esclarecida quando, ao analisar o conteúdo probatório, verifica-se
que as partes processuais oferecem laudos médicos que apontam em direções opostas. Deste modo, surge,
indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento técnico e científico acerca da matéria, em designar
a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Cumpre observar que o art. 436 do Código de Processo Civil, em seu texto normativo, não fornece ao magistrado a
possibilidade de considerar a perícia médica judicial como instrumento facultativo. Em sua realidade, o dispositivo
estabelece que o magistrado não está vinculado às informações prestadas pelo perito judicial, podendo firmar sua
convicção com outros elementos ou fatos pertinentes, contudo, sem mencionar, em nenhum momento, a hipótese de
afastar a confecção do laudo pericial.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,



cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial no presente contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a quo, viabilizando, deste modo, a
produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

É como voto.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

45 - 0000231-16.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000231-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Marcos Figueredo Marçal.) x FIDELCINO JOSE RODRIGUES (DEF.PUB: LIDIANE
DA PENHA SEGAL.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000231-16.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000231-0/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em face da sentença de fls.
39/43, que julgou procedente o pedido de FIDELCINO JOSÉ RODRIGUES (65 anos de idade, pescador), condenando a
autarquia federal a converter o benefício previdenciário de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Alega o
recorrente, em suas razões recursais, que a sentença prolatada pelo juízo a quo foi baseada unicamente na apreciação do
magistrado acerca dos laudos e exames médicos particulares acostados, dispensando a confecção de laudo pericial, fato
que afrontaria diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Deste modo, a autarquia federal
arguiu que a produção de prova pericial é extremamente necessária, uma vez que a controvérsia é justamente referente à
incapacidade laboral, fazendo-se essencial, assim, o esclarecimento da questão através dos conhecimentos técnicos e
específicos intrínsecos ao perito médico judicial.

O autor apresentou contrarrazões (fls. 60/64), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

O auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, será devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É devido registrar que a controvérsia cinge-se quanto à imprescindibilidade ou não da produção de prova pericial nas
demandas referentes aos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

In casu, é possível verificar que o magistrado a quo, com supedâneo no art. 436 do Código de Processo Civil, – o juiz não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – afastou
a confecção da prova pericial, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos – laudos e exames médicos
particulares – eram suficientes no esclarecimento das controvérsias apresentadas.



Ora, o entendimento do respeitável magistrado a quo não parece ser compatível com o contexto da presente situação.
Afinal, torna-se nebuloso dizer que a controvérsia está esclarecida quando, ao analisar o conteúdo probatório, verifica-se
que as partes processuais oferecem laudos médicos que apontam em direções opostas. Deste modo, surge,
indiscutivelmente, o dever do magistrado, que não possui conhecimento técnico e científico acerca da matéria, em designar
a assistência de médico perito judicial – profissional imparcial e adequado para elucidar os pontos controvertidos.

Cumpre observar que o art. 436 do Código de Processo Civil, em seu texto normativo, não fornece ao magistrado a
possibilidade de considerar a perícia médica judicial como instrumento facultativo. Em sua realidade, o dispositivo
estabelece que o magistrado não está vinculado às informações prestadas pelo perito judicial, podendo firmar sua
convicção com outros elementos ou fatos pertinentes, contudo, sem mencionar, em nenhum momento, a hipótese de
afastar a confecção do laudo pericial.

Em termos de preceitos fundamentais, é de importância valorosa observar o disposto no art. 5°, LV, da Constituição
Federal: aos litigantes, em processo judicial, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. Ao afastar um exame necessário e fundamental para o esclarecimento da lide, estaríamos na iminência de
infringir princípios que norteiam nosso sistema jurídico e que buscam, de fato, o efetivo provimento jurisdicional. Nesse
sentido, é inconcebível admitir uma convicção formada com apreciação unilateral das provas, ignorando outros elementos
que, sem dúvidas, suscitam questionamentos pertinentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA
PERICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo consolidada jurisprudência
desta C. Corte "é indispensável a produção de prova pericial médica em Juízo se é controvertida a questão que envolve
existência e a extensão da invalidez (se total ou parcial, temporária ou permanente), devendo tal prova ser produzida para
que se verifique, com exatidão, a alegada ausência da capacidade laborativa do autor (TRF 1ª Região, AC
1998.01.00.043302-9/MG, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Conv.), Segunda Turma, DJ p.30 de 14/11/2007).
2. Havendo necessidade da produção da prova pericial, ao juiz cabe requisitá-la, mesmo de ofício, como preconiza o art.

�130 do CPC. Precedentes. 3. Apelação do INSS e remessa providas para anular a sentença. (AC 200701990440188,
JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, e-DJF1
DATA:11/06/2012 PAGINA:246.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL FRÁGIL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O auxílio-doença é um benefício
previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária do segurado, devendo ser de curta duração, embora a lei
não fixe prazo máximo de vigência para a percepção do favor legal; é renovável a cada oportunidade em que o segurado
dele necessite. 2. Para a concessão do 'auxílio-doença', na condição de segurado especial, na forma pleiteada pelo autor,
cumpriria aferir se estariam presentes os requisitos da 'incapacidade física' e a comprovação do exercício de atividade rural.
3. A realização de perícia médica judicial seria imprescindível para a verificação da 'ausência de capacidade laboral'
afirmada pelo ora Apelante, não bastando para tanto, simples atestado médico, como se observa do há às fls23/24 dos
autos. Precedentes (TRF-5ªRegião, Primeira Turma) APELREEX 200905990027680, 26/10/2009; APELREEX
200905990018835; TRF-5ªRegião -3ª Turma, 22/10/2009). 4. Sentença anulada. Baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.(AC 200405990000110, Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira
Turma, DJE - Data::03/05/2011 - Página::121.)

Por todo o exposto, ao verificar ser imprescindível a produção de laudo pericial no presente contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para, assim, ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo juízo a quo, viabilizando, deste modo, a
produção de prova pericial e a prolação de novo julgamento.

MANTENHO, no entanto, a DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo o benefício ser mantido pelo prazo
mínimo de 03 (três meses) a partir desse julgamento. Decorrido o referido prazo, poderá o INSS cessar o benefício desde
que realize perícia administrativa e constate superveniente capacidade laborativa.

É como voto.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1° Turma Re cursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator



[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91003 - MANDADO DE SEGURANÇA/ATO JUIZADO ESPECIAL

46 - 0001911-22.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001911-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ISA MARIA MONTEIRO DOS
SANTOS (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal x UNIÃO
FEDERAL (PROCDOR: MARCUS VINÍCIUS CHAGAS SARAIVA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001911-22.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001911-2/01)

V O T O

Trata-se de mandado de segurança, impetrado pela parte autora do processo originário, contra ato jurisdicional praticado
pelo JUÍZO FEDERAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, que, em ação declaratória de inexigibilidade tributária com
repetição de indébito, julgou extinto o feito sem apreciação de mérito por entender que a causa é complexa, envolve perícia
contábil e os Juizados Especiais Federais não são competentes para apreciar o feito, baseando-se, para tanto, no
Enunciado 77 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. Ademais, o Juízo monocrático alertou que da decisão emanada
não caberia recurso, por se tratar de sentença terminativa. O impetrante requer a suspensão dos efeitos da decisão que
impossibilitou a interposição de recurso inominado. Ao final, requer a concessão da segurança, para declarar a nulidade dos
atos praticados pela autoridade coatora, bem como para prosseguir recebendo as ações dessa natureza.

Liminar concedida às fls. 16/17, determinando que a autoridade impetrada possibilitasse a interposição de recurso
inominado, encaminhando-o, posteriormente, para regular distribuição junto às Turmas Recursais.

Informações prestadas pela autoridade coatora à fl. 22.

É o breve relatório. Passo a votar.

O Mandado de Segurança tem como pressuposto proteger direito líquido e certo, violado ou em vias de o ser. Entende-se
como direito líquido e certo o que resulta de fato certo, ou seja, aquele apto a ser comprovado de plano, por documento
inequívoco, independente de posterior produção de provas. O direito que depende de dilação probatória está excluído da
apreciação por esta via judicial.

Aparentemente, o impetrante faria jus à concessão parcial da segurança. Isso se houvesse interposto o recurso inominado
a tempo hábil, o que não fez.

Divirjo, nesse ponto, do anterior relator deste mandado de segurança. Com efeito, o Juízo impetrado não obstou/ impediu a
interposição do recurso inominado. A advertência lançada pelo Juízo a quo, no sentido de que “...  sobre a presente
sentença é incabível recurso, de acordo com oEnunciado 18 das Turmas Recursais...”, em momento algum obstaria o
impetrante de protocolizar o recurso inominado.

Como o impetrante não protocolou tal recurso no prazo hábil, a sentença atacada por meio deste writ transitou em julgado.

Este writ seria cabível apenas se o recurso inominado houvesse sido apresentado tempestivamente e, em seguida,
inadmitido pelo Juízo a quo. Contra esta decisão caberia mandado de segurança (uma vez que inexiste agravo no rito dos
Juizados).

Deste modo, assiste razão à União quando aduziu que este mandado de segurança foi manejado contra decisão transitada
em julgado, posicionamento que vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula 268 do STF, segundo a qual
“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” (fl. 37/38).

Em conclusão, o mandado de segurança não é cabível, visto que atacou decisão transitada em julgado.

Por tal motivo, ausente o interesse de agir (manejo de via inadequada), extingo o feito sem julgamento do mérito (artigo
267, VI, do CPC).

REVOGO a decisão que concedeu liminarmente a segurança.

Certifique-se, nos autos da ação de nº 0001911-22.2009.4.02.5050, acerca da prolação deste julgado, reencaminhando tal
feito para o arquivo, uma vez que a decisão que concedeu liminarmente a segurança teve o seu efeito aqui revogado.

Sem condenação em honorários.

É como voto.



E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA TERMINATIVA QUE AFIRMA NÃO CABER RECURSO INOMINADO –
RECURSO INOMINADO NÃO INTERPOSTO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INCABÍVEL O MANEJO DO
WRIT CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – LIMINAR REVOGADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO
MANDAMENTAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo extinguir o feito sem julgamento do mérito (artigo 267, VI, do CPC), revogando a
liminar antes concedida, na forma do voto e ementa do relator, que passam a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91001 - RECURSO/SENTENÇA CÍVEL

47 - 0000466-20.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000466-3/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) MARILDA THOMAZINI PISKE
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: ADRIANA ZANDONADE.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000466-20.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000466-3/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado, interposto por MARILDA THOMAZINI PISKE, em face da sentença que julgou extinto o
processo com julgamento do mérito, por entender que ocorreu a prescrição. Entendeu o magistrado a quo que, como a
demanda versa sobre tributos indevidamente recolhidos entre os anos de 1989 e 1995, estariam prescritas todas as
parcelas que poderiam ser repetidas. O recorrente requer que se dê provimento ao recurso inominado, condenando o
recorrido a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em duplicidade no período de 01/01/1989 a 31/12/1995,
visto que o termo inicial do fato gerador é a data da aposentadoria, que ocorreu apenas em 11/10/2007 (fl. 16). A União, em
suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
O tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº 101.969/ES, DJE
12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual necessidade de perícia não
exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito econômico não exceda sessenta
salários mínimos”.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 36/37) e aposentadoria em 11/10/2007 (fl. 16).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.



3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria da beneficiária é 11/10/2007 (fl. 16). A presente ação foi ajuizada em 23/07/2010 (fl. 17).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
A apuração do indébito observará o seguinte:
As contribuições efetuadas pela parte autora, no período compreendido entre janeiro de 1989 até dezembro de 1995,
deverão ser atualizadas monetariamente pelos índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal, referente
às ações condenatórias em geral, até o mês de abril do ano seguinte ao recolhimento do tributo (ano-base).
O valor apurado, em favor da parte autora, deverá ser deduzido do montante total anual recebido a título de
complementação de aposentadoria, por ano-base, de acordo com as Declarações Anuais de Ajuste do IRPF dos exercícios
imediatamente seguintes à aposentadoria do demandante, obtendo-se assim o Imposto de Renda indevido de cada
exercício, valor este que deverá ser restituído, devidamente corrigido pela Taxa SELIC, a partir de maio de cada ano, com a
exclusão de outro índice de correção monetária ou de taxa de juros (EREsp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Seção, julgado em 25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278).
Como guia de aplicação da fórmula de apuração do indébito anoto o exemplo elaborado pelo Juiz Federal MARCOS
ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento em Reexame Necessário
do processo nº 2007.70.00.025991-0/PR (DJ 28.01.2009):
“Suponha-se que o crédito relativo às contribuições vertidas entre 1989 e 1995 corresponda a R$ 150.000,00, e que o
beneficiário aposentou-se em 1º de janeiro de 1996, iniciando, assim, a percepção da aposentadoria complementar.
Suponha-se, também, que o valor total do benefício suplementar, recebido naquele ano, seja R$ 50.000,00. Assim, este
último valor deve ser totalmente deduzido. Então, o imposto devido naquele ano é zero. Logo, o valor de IR que foi
efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1996, deve ser integralmente restituído. Resta, ainda,
um crédito de R$ 100.000,00. No ano seguinte, repete-se a operação. Suponha-se que os rendimentos auferidos em 1997
correspondam a R$ 50.000,00. Este valor deve ser totalmente deduzido, o imposto devido será zero e, por consequência, o
IR efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1997, deve ser integralmente restituído. Resta,
ainda, um crédito de R$ 50.000,00.”
Em prosseguimento, é importante frisar que a operação mencionada acima deve ser repetida sucessivamente, até o
esgotamento do crédito. Na hipótese em que, após restituírem-se todos os valores, ainda restar crédito, a dedução do saldo
credor pode ser efetuada diretamente na base de cálculo das declarações de imposto de renda referentes aos futuros
exercícios financeiros, atualizada pelos índices da tabela de Precatórios da Justiça Federal até a data do acerto anual.
Assim, o beneficiário não pagará IR sobre o complemento de benefício até o esgotamento do saldo a ser deduzido, ou o
que tiver sido pago será objeto de repetição.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e reconhecer a não incidência do
imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi recolhido exclusivamente pela parte
autora (excluídos os aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou
entre 01.01.89 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996, e CONDENO A UNIÃO FEDERAL à
restituição/compensação do respectivo indébito, de acordo com a sistemática estabelecida nesta ementa e as instruções
que se seguem.
A União deverá ser intimada, após o trânsito em julgado, para efetuar, no prazo de sessenta dias, a revisão administrativa
das declarações anuais do imposto de renda pessoa física da parte autora, para excluir da base de cálculo do imposto
devido a parcela relativa ao crédito do contribuinte, na forma fixada por esta ementa. Eventual restituição administrativa de
imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus
de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Efetuada a revisão na forma estabelecida nesta ementa, deverá a ré informar ao Juízo o valor total da restituição a ser
requisitado.
Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, já que somente devidos nos casos em que o recorrente é vencido, na forma
do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

48 - 0001093-70.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.001093-5/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) EDNA PAZINI DOS SANTOS
CECCON (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: RODRIGO BARBOSA
DE BARROS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001093-70.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.001093-5/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado, interposto por EDNA PAZINI DOS SANTOS CECCON, em face da sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a causa é complexa e não se enquadra no rito dos Juizados.
A recorrente requer que se dê provimento ao recurso inominado, condenando a recorrida a restituir os valores contribuídos
como imposto de renda em duplicidade no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. A União, em suas contrarrazões, pugna
pela manutenção da sentença.
O tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº 101.969/ES, DJE
12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual necessidade de perícia não
exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito econômico não exceda sessenta
salários mínimos”.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 17/85) e aposentadoria em 15/05/2007 (fl. 16).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria da beneficiária é 15/05/2007 (fl. 16). A presente ação foi ajuizada em 02/02/2009 (fl. 86).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
A apuração do indébito observará o seguinte:
As contribuições efetuadas pela parte autora, no período compreendido entre janeiro de 1989 até dezembro de 1995,
deverão ser atualizadas monetariamente pelos índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os



Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal, referente
às ações condenatórias em geral, até o mês de abril do ano seguinte ao recolhimento do tributo (ano-base).
O valor apurado, em favor da parte autora, deverá ser deduzido do montante total anual recebido a título de
complementação de aposentadoria, por ano-base, de acordo com as Declarações Anuais de Ajuste do IRPF dos exercícios
imediatamente seguintes à aposentadoria do demandante, obtendo-se assim o Imposto de Renda indevido de cada
exercício, valor este que deverá ser restituído, devidamente corrigido pela Taxa SELIC, a partir de maio de cada ano, com a
exclusão de outro índice de correção monetária ou de taxa de juros (EREsp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Seção, julgado em 25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278).
Como guia de aplicação da fórmula de apuração do indébito anoto o exemplo elaborado pelo Juiz Federal MARCOS
ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento em Reexame Necessário
do processo nº 2007.70.00.025991-0/PR (DJ 28.01.2009):
“Suponha-se que o crédito relativo às contribuições vertidas entre 1989 e 1995 corresponda a R$ 150.000,00, e que o
beneficiário aposentou-se em 1º de janeiro de 1996, iniciando, assim, a percepção da aposentadoria complementar.
Suponha-se, também, que o valor total do benefício suplementar, recebido naquele ano, seja R$ 50.000,00. Assim, este
último valor deve ser totalmente deduzido. Então, o imposto devido naquele ano é zero. Logo, o valor de IR que foi
efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1996, deve ser integralmente restituído. Resta, ainda,
um crédito de R$ 100.000,00. No ano seguinte, repete-se a operação. Suponha-se que os rendimentos auferidos em 1997
correspondam a R$ 50.000,00. Este valor deve ser totalmente deduzido, o imposto devido será zero e, por consequência, o
IR efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1997, deve ser integralmente restituído. Resta,
ainda, um crédito de R$ 50.000,00.”
Em prosseguimento, é importante frisar que a operação mencionada acima deve ser repetida sucessivamente, até o
esgotamento do crédito. Na hipótese em que, após restituírem-se todos os valores, ainda restar crédito, a dedução do saldo
credor pode ser efetuada diretamente na base de cálculo das declarações de imposto de renda referentes aos futuros
exercícios financeiros, atualizada pelos índices da tabela de Precatórios da Justiça Federal até a data do acerto anual.
Assim, o beneficiário não pagará IR sobre o complemento de benefício até o esgotamento do saldo a ser deduzido, ou o
que tiver sido pago será objeto de repetição.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e reconhecer a não incidência do
imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi recolhido exclusivamente pela parte
autora (excluídos os aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou
entre 01.01.89 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996, e CONDENO A UNIÃO FEDERAL à
restituição/compensação do respectivo indébito, de acordo com a sistemática estabelecida nesta ementa e as instruções
que se seguem.
A União deverá ser intimada, após o trânsito em julgado, para efetuar, no prazo de sessenta dias, a revisão administrativa
das declarações anuais do imposto de renda pessoa física da parte autora, para excluir da base de cálculo do imposto
devido a parcela relativa ao crédito do contribuinte, na forma fixada por esta ementa. Eventual restituição administrativa de
imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus
de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Efetuada a revisão na forma estabelecida nesta ementa, deverá a ré informar ao Juízo o valor total da restituição a ser
requisitado.
Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, já que somente devidos nos casos em que o recorrente é vencido, na forma
do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

49 - 0002727-38.2008.4.02.5050/01 (2008.50.50.002727-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ROSEMBERG ANTONIO DA SILVA.) x ALDEIR MARIA DE JESUS (ADVOGADO:
JOAO FELIPE DE MELO CALMON HOLLIDAY.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002727-38.2008.4.02.5050/01 (2008.50.50.002727-0/01)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – ARTIGO 29, § 5º, DA LEI Nº 8.213/91 - APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERÍODO NÃO INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA -–
ENTENDIMENTO DO STF PROFERIDO COM REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA
REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença de fls. 105/108, que o condenou a recalcular a
RMI do benefício de pensão por morte parte autora, na forma do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, bem como a pagar as



diferenças não prescritas. Alega o recorrente, em suma, que a interpretação sistemática do § 5º do artigo 29 da Lei nº
8.213/91 conduz à conclusão de que o auxílio-doença somente poderá ser considerado, para efeito de contagem de tempo
de contribuição, se houver sido percebido de modo intercalado com períodos de atividade, conforme dispõe o inciso II do
art. 55 da Lei nº 8.213/91.
O entendimento adotado pelo Juízo a quo na sentença contrariou  superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal,
proferida em sessão plenária realizada em 21/09/2011, na qual aquela Corte decidiu, em recurso submetido à sistemática
da repercussão geral, que o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 apenas é aplicável nos casos em que o auxílio-doença, dentro
do período básico de cálculo de futuro benefício, tenha sido auferido de forma intercalada com períodos de atividade
normal, de maneira que o segurado não esteja no gozo de auxílio-doença no interregno imediatamente anterior à
concessão da aposentadoria por invalidez. Em consonância com essa exegese, o art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 considera o
tempo de gozo de auxílio-doença como tempo de serviço apenas quando intercalado. Por conseguinte, o tempo de gozo do
auxílio-doença que antecede a conversão em aposentadoria por invalidez, não podendo ser aproveitado como tempo de
serviço, também não gera salários-de-contribuição que possam ser considerados para novo cálculo de salário-de-benefício
da aposentadoria por invalidez.
Eis a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.
1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de
tempo ficto de contribuição.
2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra
proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações
em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento
intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não
foi modificado pela Lei nº 9.876/99.
3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas
explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts.
44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.
4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o
inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da
relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.
(RE 583.834, Relator MIN. AYRES BRITTO, DJE 14/02/2012, divulgado em 13/02/2012).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

50 - 0000978-78.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000978-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ELEONORA BOELCKE
(ADVOGADO: RAUL DIAS BORTOLINI, VINICIUS  DINIZ SANTANA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS (PROCDOR: JOAO CARLOS DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000978-78.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000978-2/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de fls. 44/45, que julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em relação ao
pedido de revisão do benefício na forma do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que, em face do Memorando
Circular nº 21/DIRBEN/PFEINSS, o INSS vem concedendo pela via administrativa as revisões de benefícios, bem como
julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, com base no art. 29, § 5º,
da Lei nº 8.213/91.



A recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que o ajuizamento da demanda busca resguardar seu direito em
face da prescrição, interrompendo seu curso, bem como a inexistência de previsão constitucional acerca do esgotamento
da via administrativa como requisito de admissibilidade para ação. Alega, ainda, que cabe ao INSS demonstrar que não
tenha havido períodos de trabalho intercalados com a percepção do benefício, sob pena de atrair para si as iras do disposto
no art. 359 do CPC.

A questão posta no presente recurso recebia tratamento uniforme por parte dos relatores da Turma Recursal, no sentido de
confirmar a sentença de extinção por ausência de interesse de agir. O fundamento para se negar provimento ao recurso
consistia no teor do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15/04/2010 (restabelecido pelo
Memorando-Circular nº 25/INSS/DIRBEN), que orientava a autarquia previdenciária a proceder à revisão dos benefícios por
incapacidade e pensões derivadas destes, assim como as não precedidas, com DIB a partir de 29/11/1999, em que, no
Período Básico de Cálculo – PBC, foram considerados 100% (cem por cento) dos salários-de-contribuição, cabendo
revisá-los para que fossem considerados somente os 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição.

Como o ato normativo interno obrigava todas as instâncias administrativas do INSS a efetuar a revisão reclamada, não se
fazia necessária ação judicial para a consecução do direito pleiteado, ante a ausência de lide.

Posteriormente, contudo, o Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.04.2010, restou ultrapassado
pelo teor da sentença que homologou o acordo celebrado, em 05/09/2012, na Ação Civil Pública nº 2320-59.2012.403.6183,
que tramita na 2ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo.

O INSS também aduziu ausência de interesse de agir em vista da inexistência de requerimento administrativo.

Ocorre que, no caso concreto, a falta de interesse administrativo não traduz ausência de interesse de agir. A razão é
simples: uma vez que houve acordo na ação civil pública nº 2320-59.2012.403.6183 e que esse acordou previu um
escalonamento de 10 anos para revisão dos benefícios e pagamento dos atrasados, se doravante alguém pleitear tal
revisão administrativamente, terá como resposta que o pagamento somente ocorrerá na forma do referido escalonamento;
ou seja, a depender da idade do segurado, é possível que o mesmo receba o valor já no ano de 2013 ou apenas em 2022.

Ante esse contexto específico e concreto (reconhecimento do direito na esfera administrativa; e prazo prolongado para
efetivar o pagamento, em vista de acordo celebrado em ação civil pública), é evidente que há, sim, interesse de agir, não
obstante a ausência de requerimento administrativo.

Reconhecido o interesse recursal, passo a analisar o mérito. Ressalte-se que o INSS foi citado, conforme certidão de fl. 26.

Nos termos do art. 515, § 3º do Código de Processo Civil, nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito, o
tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de
imediato julgamento, razão pela qual deixo de anular a sentença e passo a julgar o pleito.

Em seu pedido inicial, o autor aponta a não-aplicação do inciso II do art. 29 da Lei nº 8.213/91. Argumenta que a RMI deve
ser recalculada, considerando 80% dos maiores salários-de-contribuição e desconsiderando os 20% menores
salários-de-contribuição, com a adequação das respectivas prestações.

O parâmetro utilizado pela autarquia para a apuração da RMI do benefício da parte autora, ao que tudo indica, contraria a
legislação previdenciária, em especial, o art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, segundo o qual, o “salário-de-benefício consiste na
média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo."

A Lei nº 9.876/99, por seu turno, estabelece critérios para o cálculo dos benefícios previdenciários: "Art. 3º - Para o
segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições
exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será
considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por
cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II
do § 6º, do art. 29, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada por esta Lei."

Na verdade, o art. 3º da Lei nº 9.876/99 trouxe ao sistema previdenciário regra de transição para os segurados já filiados à
Previdência Social à época de sua vigência e determina que, para apuração do cálculo do salário-de-benefício, se considere
a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período
contributivo decorrido desde a competência julho/94, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei n.º
8.213/91. Assim, apurada a mencionada média, deveria incidir um divisor, correspondente a um percentual (nunca inferior a
60%) sobre o número de meses compreendidos entre julho/94 e a data do requerimento.

O Enunciado nº 47 da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária dispõe que, para a
aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença concedido sob a vigência da Lei nº 9.876/99, o salário-de-benefício
deve ser apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% do
período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado e do número de contribuições mensais no período
contributivo, frisando que é ilegal o art. 32, § 20, do Decreto nº 3.048/99, acrescentado pelo Decreto nº 5.545/2005.



Denota-se, assim, que há ilegalidade no critério utilizado pelo INSS, que tem como base o Decreto nº 3.048/99. O art. 32, §
20, do Decreto nº 3.048/99 elege como fator objetivo para considerar 100% dos salários-de-contribuição (em vez de apenas
80%) o número de contribuições no período contributivo (menos de 144 contribuições), fator esse que não tem previsão na
lei. Com efeito, para obtenção da RMI do benefício previdenciário já referido, deveria, nos termos da legislação supracitada,
ter efetuado a média aritmética simples quantos aos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição
desconsiderando os 20% (vinte por cento) menores.

Tendo em vista a utilização de todos os salários (100%), torna-se evidente o prejuízo ocasionado no valor do benefício da
parte autora, merecendo acolhimento sua pretensão. Depreende-se dos documentos juntados às fls. 85/89 que os salários
de contribuição utilizados no cálculo do Auxílio-Doença NB 516.323.204-1 foram os mesmos utilizados no cálculo do NB
506.770.608-9. A desconsideração das contribuições de menor valor demonstrada em tais documentos ocorreu apenas por
ocasião da revisão ocorrida em 09/2012.

Quanto à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, com base no art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91,
correta a sentença ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no sentido de
que apenas é aplicável nos casos em que o auxílio-doença, dentro do período básico de cálculo de futuro benefício, tenha
sido auferido de forma intercalada com períodos de atividade normal, de maneira que o segurado não esteja no gozo de
auxílio-doença no interregno imediatamente anterior à concessão da aposentadoria por invalidez.

Equivoca-se a recorrente ao sustentar a necessidade de produção de prova por parte do INSS de que houve período
intercalado de atividade laborativa, eis que tal ocorrência teria ocasionado o cancelamento do benefício de auxílio-doença,
com novos salários-de-contribuição no período.

Com efeito, verifica-se no sistema PLENUS que o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença até 25/11/2007 (DCB),
passando a receber a aposentadoria por invalidez a partir de 26/11/2007 (DIB). Portanto, estava em gozo de auxílio-doença
no período imediatamente anterior à concessão da aposentadoria por invalidez, não havendo que se falar em período
intercalado de atividade normal entre os benefícios.

Em face de todo o exposto, revejo meu entendimento firmado anteriormente para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da parte autora para julgar procedente apenas o pedido de revisão inicial pelo art. 29, II, da Lei nº 8.313/91, e CONDENAR
O INSS na obrigação de rever o valor das Rendas Mensais Iniciais dos benefícios previdenciários do autor (Auxílios-doença
nº 506.770.608-9, 516.323.204-1 e 517.643.555-8 e Aposentadoria por Invalidez nº 522.811.250-9), apurando novos
salários-de-benefício calculados com base na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição
correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. Condeno, ainda, a autarquia previdenciária a pagar à
parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, os valores correspondentes às parcelas atrasadas, que deverão ser
corrigidas monetariamente desde o momento em que deveriam ter sido pagas, nos termos da Lei nº 11.960/2009 que
alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Deverá o INSS, após a obrigação de fazer, informar ao Juízo a quo os valores a serem requisitados. Quanto à não liquidez
desta decisão, ressalto o fato de que o INSS possui maiores condições de elaborar os cálculos dos valores em atraso, e
que tal posicionamento se coaduna com a disposição do Enunciado nº 04 da Turma Recursal do Espírito Santo. Desta feita,
após a apuração administrativa dos valores em comento, a ser considerada como obrigação de fazer, na forma do art. 16
da Lei nº 10.259/2001, será então expedido o requisitório adequado.

Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, já que somente devidos nos casos em que o recorrente é vencido, na forma
do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTENDIMENTO SUPERADO APÓS ACORDO ENTABULADO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA – ANÁLISE DO MÉRITO – ART. 515, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DO ART. 29, II DA
LEI Nº 8.213/91 – ENUNCIADO Nº 47 DA TURMA RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO – ARTIGO 29, § 5º, DA LEI Nº
8.213/91 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA - PERÍODO NÃO INTERCALADO
COM ATIVIDADE LABORATIVA - ENTENDIMENTO DO STF PROFERIDO COM REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do voto
e ementa constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator



[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

51 - 0001805-91.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001805-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA (PROCDOR: MARCELA REIS SILVA.) x TARCILIA FERREIRA DUTRA (ADVOGADO: MARCELO
MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001805-91.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001805-7/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GDASST - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS –
EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA – EFEITOS FINANCEIROS – MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré à obrigação de pagar à parte autora a GDASST,
ressalvada a prescrição quinquenal, nos termos em que esta foi paga aos servidores da ativa: 40 pontos entre 01/04/2002 e
31/05/2002; 10 pontos entre 01/06/2002 e 30/04/2004; 60 pontos entre 01/05/2004 e até que sejam efetivadas as avaliações
individuais.
2. Requer a FUNASA que o recurso seja provido e a sentença reformada, no sentido de julgar improcedente a pretensão da
parte autora de ver-lhe estendidos os mesmos percentuais de GDASST praticados aos servidores ativos, sob pena de
estrita violação a dispositivos constitucionais.
3. A Lei nº 10.483/2002 que instituiu tal gratificação, em seu art. 11, estabeleceu que até que fosse editado o ato
regulamentador do processo de avaliação, previsto no art. 6º, esta seria paga aos servidores da ativa, indistintamente, em
valor correspondente a 40 pontos por servidor. A partir de 01/05/2004, tal gratificação passou a ser devida no valor
equivalente a 60 pontos (art. 6º da Lei nº 10.971/2004) para todos os servidores ativos da Carreira da Seguridade Social e
do Trabalho, independentemente do desempenho individual, pelo menos enquanto não fossem estabelecidos os critérios
individualizados de avaliação. A gratificação assumiu caráter genérico, devendo ser paga aos servidores inativos e
pensionistas no mesmo valor. Mas a lei previu para eles o pagamento em valor equivalente a apenas 30 pontos. Com base
no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, os aposentados e pensionistas têm direito a receber entre o que lhes foi
pago (30 pontos) e o valor de referência adotado para os servidores ativos (60 pontos). A questão está absolutamente
pacificada na jurisprudência conforme julgamento do RE 572.052/RN pelo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO
TRABALHO - GDASST, INSTITUÍDA PELA LEI 10.483/2002. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta)
pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de
cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda
a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na espécie, de
violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário desprovido. (DJU 17/04/2009).

4. O resumo do julgamento foi relatado no Informativo STF nº 535:

“O Tribunal, por maioria, manteve acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Federal, que entendera que a
Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002,
deveria ser estendida aos inativos no valor de 60 pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/04, convertida na Lei
10.971/2004, que alterou sua base de cálculo. O acórdão recorrido, fundado no princípio da isonomia, ainda declarara a
inconstitucionalidade do art. 7º da Lei 10.971/2004, que determinou que essa gratificação seria devida aos aposentados e
pensionistas no valor correspondente a 30 pontos. Salientou-se, de início, que a Lei 10.483/2002 estabeleceu, em seu art.
5º, que a GDASST teria como limites mínimo e máximo os valores de 10 e 100 pontos, respectivamente, e assegurou, aos
aposentados e pensionistas, a percepção da gratificação no valor de 10 pontos. Com o advento da Lei 10.971/2004, a
GDASST passou a ser paga, indistintamente, a todos os servidores da ativa, no valor equivalente a 60 pontos, até a edição
do ato regulamentador do processo de avaliação, previsto no art. 6º da Lei 10.483/2002, tendo os inativos obtido uma
majoração na base de cálculo da gratificação de 10 para 30 pontos. Asseverou-se que, para caracterizar a natureza pro
labore faciendo da gratificação, é necessário que haja edição da norma regulamentadora que viabilize as avaliações de
desempenho, sem as quais a gratificação adquire um caráter de generalidade, que determina a sua extensão aos
servidores inativos. Salientando a inexistência, até a presente data, de norma regulamentadora da Lei 10.483/2002 — que
permitisse a realização das avaliações de desempenho institucional e coletivo para atribuição de uma pontuação variável da
gratificação, aos servidores em atividade —, entendeu-se que a GDASST teria se transformado numa gratificação de
natureza genérica, extensível, portanto, aos servidores inativos, desde o momento em que os servidores ativos passaram a
recebê-la sem a necessidade da avaliação de desempenho. Aduziu-se, entretanto, a partir de ressalva no voto do Min.
Cezar Peluso, a possibilidade de sobrevir o regulamento, estabelecendo, sem ferir direito adquirido e sem reduzir
vencimentos, os critérios de avaliação, portanto, de 60 a 100 pontos. Reputou-se revogado, por conseguinte, o dispositivo
que garantiu o valor mínimo da gratificação em 10 pontos. Vencido o Min. Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso



extraordinário. Precedentes citados: RE 476279/DF (DJU de 15.6.2007); RE 476390/DF (DJU de 29.6.2007). RE
572.052/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 11.2.2009 (RE-572.052)”.

5. Pelo exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.
6. Ressalte-se que, sendo a prescrição quinquenal, e tendo a ação sido proposta em 08/10/2008, estão prescritas as
parcelas anteriores a 08/10/2003.
7. Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10%
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

52 - 0000350-77.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000350-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA (PROCDOR: ANESIO OTTO FIEDLER.) x GERALDO FERONI (ADVOGADO: MARCELO MATEDI
ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000350-77.2011.4.02.5054/01 (2011.50.54.000350-0/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO – GDPST – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA – EFEITOS FINANCEIROS – TERMO INICIAL FIXADO EM 01/03/2008 – TERMO FINAL
MANTIDO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS, TENDO EM VISTA QUE O RECURSO É
EXCLUSIVO DA PARTE RÉ – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – ART. 1º-F DA LEI N 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA
PELA MP 2.180-35/2001 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado, interposto pela FUNASA, em face de sentença que julgou procedente o pedido
inaugural, para condenar a ré ao pagamento da GDPST no mesmo percentual deferido aos servidores ativos antes da
regulamentação da referida gratificação, a ser apurada entre os pontos que foram efetivamente pagos, no período de
01/03/2008 a 14/12/2010.

2. Requer a FUNASA que a sentença seja reformada parcialmente para reduzir o período da condenação nela estabelecido,
fixando como termo inicial a data da publicação da MP 441/2008 (29/08/2008) e término em 22/11/2010. Alega, ainda, que
os juros de mora de 1% devem ser afastados, vez que há necessidade de se observar a incidência dos efeitos da MP
2180-35/2001 e a Lei nº 9.494/97.

3. A Lei nº 11.784/2008 acrescentou o art. 5°-B à L ei nº 11.355/2006, instituindo a Gratificação de Desempenho da Carreira
da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, estabelecendo novos critérios para o pagamento desta em relação aos
proventos de aposentadoria e pensões. Referido artigo dispôs que a gratificação seria paga a partir de 01 de março de 2008
em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional do respectivo órgão e
da entidade de lotação. Para tanto, distribuiu a pontuação da seguinte forma: até 20 pontos para a avaliação de
desempenho individual e 80 pontos para a avaliação de desempenho institucional.

4. Entretanto, a Lei nº 11.784/2008 (que foi fruto da conversão da MP 431/2008) nada disse a respeito de pontuação
genérica até que fosse editado o ato normativo que viria a regulamentar as citadas avaliações. Fez isso apenas quando
dispôs sobre os servidores postos à disposição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (§ 5º do art. 5º-B da Lei nº
11.355/2006).

5. Posteriormente, em 29/08/2008, veio ao mundo jurídico a MP 441 (convertida na Lei nº 11.907/09) que em seu art. 227,
acrescentou o § 11 na Lei nº 11.355/2006 e definiu que até que fosse publicado o ato com os critérios e procedimentos
específicos de avaliação de desempenho individual e institucional, os servidores perceberiam a gratificação em valor
correspondente a oitenta pontos.

6. Como a pontuação genérica (sem critérios de avaliação) é o fator que gera o pagamento da gratificação aos inativos e
pensionistas, por retirar da mesma a natureza pro labore faciendo, entendo que a GDPST deverá ser paga desde o dia
01/03/2008 e não desde o dia 29/08/2008, visto que a MP 431/2008 já revelava generalidade na pontuação concedida aos
servidores cedidos, o que indicava que apenas no momento em que fossem implantados os procedimentos de avaliação é
que, de fato, estar-se-ia vinculando a gratificação ao desempenho do servidor.



7. Embora a GDPST tenha sido criada para ser uma gratificação pro labore faciendo, ou seja, atribuída ao servidor
individual e especificamente em razão de seu desempenho, vinha sendo recebida (desde sua criação, em 01/03/2008) sem
qualquer critério de avaliação do servidor, que a recebia exclusivamente pelo fato de ser servidor. Conforme se infere do
art. 5º-B da Lei nº 11.355/2006, incluído pela MP nº 431/2008, a GDPST foi instituída com efeitos financeiros a partir de 1º
de março de 2008, e desde aquela data foi deferida, indistintamente, aos servidores ativos independente de avaliação
individual. Nesse caso, também fazem jus os inativos/pensionistas à gratificação em comento no valor de 80 (oitenta)
pontos desde a sua criação (01/03/2008).

8. No que tange ao termo final do recebimento da GDPST entendo que deveria ser aplicado o entendimento sufragado pelo
enunciado n.º 68 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

9. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos  com  pontuações  diversas,  em  função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da  paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

10. Apesar de ser este o meu entendimento, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus deixo de modificar o termo
final concedido em sentença, visto que tal alteração agravaria a condenação imposta à ré, única recorrente.

11. Outro ponto de recurso por parte da ré refere-se à incidência dos juros sobre o valor da condenação. Os juros de mora
devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n 9.494/97,



na redação dada pela MP 2.180-35/2001, e, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009, a título de correção monetária e
juros de mora, deverá incidir a taxa de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. O termo inicial dos juros de
mora deve ser fixado na data da citação (art. 219, caput do Código de Processo Civil).

12. Desse modo, conheço do recurso interposto pela FUNASA e a ele dou parcial provimento apenas para alterar os juros
de mora fixados na sentença, conforme fundamentação supra (item 11).

13. Ressalte-se que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor do débito a ser apurado
judicialmente, sob pena de locupletamento ilícito da parte autora.

14. Custas ex lege. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o
valor da condenação, visto que vencedora em parte mínima.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

53 - 0002544-62.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002544-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: GERONIMO THEML DE MACEDO.) x CELIA MARIA DE AZEVEDO SILVA (ADVOGADO: MARCELO
MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.) x OS MESMOS.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002544-62.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002544-1/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO – GDPST – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA – EFEITOS FINANCEIROS – RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO –
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos inominados, interpostos pela parte autora e pela União, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar a Gratificação de Desempenho da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST à parte autora no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, no período de
29/08/2008 (data da publicação da MP 441/2008) a 22/11/2010 (data da publicação da Portaria 3.627/GM/MS).

2. Inicialmente, cabe esclarecer que o recurso da parte autora é intempestivo, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Já a
União Federal alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados, sustentando que a petição inicial deve vir
devidamente instruída e acompanhada de memorial descritivo de cálculo que demonstre, ao menos por amostragem, a
origem do valor atribuído à causa, o que não foi observado. No mérito, alega que a gratificação possui evidente caráter pro
labore faciendo e não pode ser estendida aos servidores inativos e pensionistas nos mesmos moldes em que concedida
aos ativos sob o fundamento da paridade.

3. Rejeito a arguição de incompetência pelo valor da causa. A ré não comprovou sua alegação de que o proveito econômico
da parte autora ultrapassa o valor de alçada do Juizado.

4. A Lei nº 11.784/2008 acrescentou o art. 5°-B à L ei nº 11.355/2006, instituindo a Gratificação de Desempenho da Carreira
da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, e estabeleceu novos critérios para o pagamento desta em relação aos
proventos de aposentadoria e pensões.

5. Embora todas as gratificações originalmente objetivassem incentivar o desempenho dos servidores no exercício das
atribuições do cargo, o posterior estabelecimento de pontuação fixa independente de efetiva análise dos fatores de
produtividade - ainda que de forma provisória - acabou por conferir caráter genérico à vantagem e assim, torná-la extensiva
aos inativos em igualdade de condições, sob pena de violar o princípio da isonomia e outras garantias asseguradas aos
servidores públicos inativos.

6. Cumpre registrar que embora a Emenda Constitucional nº 41/2003 tenha posto fim à regra de paridade, em seu artigo 7º
garantiu a isonomia àqueles que já estivessem aposentados ou que percebessem pensões ou, ainda, àqueles que
houvessem implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria até a data da sua publicação (em 31/12/2003).



7. Dessa forma, não havendo razão para a distinção entre servidores ativos e inativos, com a imposição de limitação aos
aposentados e pensionistas à percepção da vantagem em patamar inferior àquele deferido aos servidores da ativa, deve
lhes ser garantido o direito à extensão, desde que comprovado que se enquadram nas hipóteses descritas nos artigos 3º e
7º da EC 41/2003, ou seja, estarem aposentados ou perceberem pensões instituídas antes da publicação da emenda, ou,
ainda, terem implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria pelas regras vigentes até a data da publicação
dessa emenda, ainda que não efetivamente aposentados.

8. Ressalte-se que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor do débito a ser apurado
judicialmente, sob pena de locupletamento ilícito da parte autora.

9. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da União conhecido e improvido. Sentença mantida.

10. Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida (União) ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro
em 10 % sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
UNIÃO E NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, na forma da ementa constante dos autos, que fica
fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

54 - 0000750-60.2012.4.02.5053/01 (2012.50.53.000750-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) DEMERVAL RISPERI
(ADVOGADO: ANA IZABEL VIANA GONSALVES, GILDO RIBEIRO DA SILVA, VINICIUS BIS LIMA.) x UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: ANA BEATRIZ LINS BARBOSA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000750-60.2012.4.02.5053/01 (2012.50.53.000750-0/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER
EXECUTIVO – GDPGPE – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA NOS TERMOS DOS ENUNCIADOS 68 E 105 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE
JANEIRO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de equiparação entre servidores ativos e inativos, dos pontos pagos a título de GDPGPE (Gratificação de
Desempenho do Plano Geral do Poder Executivo).

2. A recorrente argumenta que a Constituição Federal trata igualmente servidores ativos e inativos, tanto em relação a
correções na remuneração, quanto a benefícios ou vantagens concedidos àqueles. Afirma que a produção dos efeitos
financeiros retroativos para os servidores da ativa não autorizam a supressão do direito à paridade em relação aos inativos,
pois o aludido direito cessaria após homologação dos resultados das avaliações feitas. Requer, assim, a reforma da
sentença.

3. A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo  (GDPGPE) foi criada pela Lei nº
11.357/2006, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009, em favor dos servidores do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo. A aludida gratificação
substituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS, que foi criada pela
Medida Provisória nº 304/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.357/2006.

4. O art. 7º da referida Lei dispõe que, até que ocorra a regulamentação da gratificação e o processamento dos resultados
da primeira avaliação dos servidores, a GDPGPE deverá ser paga no valor correspondente a 80% do seu valor máximo,
observada a classe e padrão do servidor. Com efeito, essa norma garante aos servidores em atividade, sem a avaliação de
desempenho, um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), violando a garantia constitucional de
paridade entre vencimentos e proventos assegurada pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Assim, deve ser
estendida aos inativos no percentual de 80% (oitenta por cento), até que seja iniciado o pagamento da GDPGPE aos
servidores ativos, de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo.

5. Quanto ao termo final do pagamento da gratificação, entendo que deve ser aplicado o entendimento sufragado pelo



enunciado n.º 68 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

6. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos  com  pontuações  diversas,  em  função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

7. Sendo assim, a gratificação discutida mantém caráter de generalidade até que seja iniciado o ciclo relativo à primeira
avaliação comprovadamente implementada, não se levando em consideração se os efeitos serão retroativos, visto que o
pagamento de parcelas retroativas foi opção do legislador e não retira a paridade constitucional existente entre ativos e
inativos.

8. Desta forma, conheço do recurso interposto e a ele dou provimento, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo a
quo e condenar a União ao pagamento da gratificação denominada GDPGPE, no valor correspondente a 80% de seu limite
máximo, a partir de 01/01/2009 e até que seja implementada a avaliação a que se refere o art. 7º-A, § 9º, da Lei nº
11.784/08, ressalvada a prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ) e sendo descontados os valores porventura recebidos
pela parte.

9. Os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art.
1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001, e, a contar da vigência da Lei 11.960/2009, a título de
correção monetária e juros de mora, deverá incidir a taxa de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. O



termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação (art. 219, caput do Código de Processo Civil).

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

11. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que apenas devidos quando o recorrente
é vencido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da
ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

55 - 0000348-76.2012.4.02.5053/01 (2012.50.53.000348-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIVALDO CONRADO
NUNES (ADVOGADO: ANA IZABEL VIANA GONSALVES, GILDO RIBEIRO DA SILVA, VINICIUS BIS LIMA.) x UNIÃO
FEDERAL (PROCDOR: LETICIA SILVEIRA B. CORREIA LIMA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000348-76.2012.4.02.5053/01 (2012.50.53.000348-8/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER
EXECUTIVO – GDPGPE – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA NOS TERMOS DOS ENUNCIADOS 68 E 105 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE
JANEIRO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de equiparação entre servidores ativos e inativos, dos pontos pagos a título de GDPGPE (Gratificação de
Desempenho do Plano Geral do Poder Executivo).

2. A recorrente argumenta que a Constituição Federal trata igualmente servidores ativos e inativos, tanto em relação a
correções na remuneração, quanto a benefícios ou vantagens concedidos àqueles. Afirma que a produção dos efeitos
financeiros retroativos para os servidores da ativa não autorizam a supressão do direito à paridade em relação aos inativos,
pois o aludido direito cessaria após homologação dos resultados das avaliações feitas. Requer, assim, a reforma da
sentença.

3. A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo  (GDPGPE) foi criada pela Lei nº
11.357/2006, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009, em favor dos servidores do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo quando lotados e em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo. A aludida gratificação
substituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte - GDPGTAS, que foi criada pela
Medida Provisória nº 304/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.357/2006.

4. O art. 7º da referida Lei dispõe que, até que ocorra a regulamentação da gratificação e o processamento dos resultados
da primeira avaliação dos servidores, a GDPGPE deverá ser paga no valor correspondente a 80% do seu valor máximo,
observada a classe e padrão do servidor. Com efeito, essa norma garante aos servidores em atividade, sem a avaliação de
desempenho, um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), violando a garantia constitucional de
paridade entre vencimentos e proventos assegurada pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Assim, deve ser
estendida aos inativos no percentual de 80% (oitenta por cento), até que seja iniciado o pagamento da GDPGPE aos
servidores ativos, de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo.

5. Quanto ao termo final do pagamento da gratificação, entendo que deve ser aplicado o entendimento sufragado pelo
enunciado n.º 68 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,



artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

6. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos  com  pontuações  diversas,  em  função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

7. Sendo assim, a gratificação discutida mantém caráter de generalidade até que seja iniciado o ciclo relativo à primeira
avaliação comprovadamente implementada, não se levando em consideração se os efeitos serão retroativos, visto que o
pagamento de parcelas retroativas foi opção do legislador e não retira a paridade constitucional existente entre ativos e
inativos.

8. Desta forma, conheço do recurso interposto e a ele dou provimento, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo a
quo e condenar a União ao pagamento da gratificação denominada GDPGPE, no valor correspondente a 80% de seu limite
máximo, a partir de 01/01/2009 e até que seja implementada a avaliação a que se refere o art. 7º-A, § 9º, da Lei nº
11.784/08, ressalvada a prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ) e sendo descontados os valores porventura recebidos
pela parte.

9. Os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art.
1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001, e, a contar da vigência da Lei 11.960/2009, a título de
correção monetária e juros de mora, deverá incidir a taxa de remuneração básica e juros da caderneta de poupança. O
termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação (art. 219, caput do Código de Processo Civil).

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

11. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que apenas devidos quando o recorrente
é vencido.

A C Ó R D Ã O



Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da
ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

56 - 0002264-57.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.002264-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: LEONARDO QUEIROZ BRINGHENTI.) x MARCEL SCHWAB LEITE (ADVOGADO:
MARCELO MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002264-57.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.002264-0/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GDPGTAS – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS –
EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – EDIÇÃO DE SÚMULA PELA AGU DESDE 19/04/2010 – RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido
inicial, para condená-lo ao pagamento da GDPGTAS no valor correspondente a 80 % desde sua implementação
(01/07/2006) até o fim de seu pagamento, em 31/12/2008, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.
Alega a autarquia previdenciária que os inativos não têm direito à paridade com os servidores da ativa no que tange aos
percentuais da referida gratificação, visto que o servidor inativo não cumpre metas individuais e institucionais, não está em
exercício e, portanto, não contribui para o atingimento das metas que a gratificação pretende fomentar. Afirma que o Poder
Judiciário não pode fixar a seu bel prazer os índices de percepção de gratificação dos servidores públicos, pois isto significa
atentar contra a Constituição da República. Requer, assim, a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente a
pretensão da parte autora de ver-lhe estendidos os mesmos percentuais de GDPGTAS praticados aos servidores ativos.
De plano, verifico totalmente protelatório o recurso do réu. O Supremo Tribunal Federal já apreciou o caso, decidindo pela
possibilidade de extensão da GDPGTAS aos servidores inativos. Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE (GDPGTAS) - EXTENSÃO DE AMBAS AS GRATIFICAÇÕES AOS
SERVIDORES INATIVOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

�RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE-AgR 585230, CELSO DE MELLO, STF).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE - GDPGTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. Possibilidade de extensão de
ambas as gratificações aos servidores público inativos. Precedentes deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega

�provimento. (RE-AgR 591303, EROS GRAU, STF).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE - GDPGTAS.

�PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI-AgR 715549, CÁRMEN LÚCIA, STF).

Ademais, a Advocacia-Geral da União editou súmula, de nº 49, em 19/04/2010, no seguinte sentido: “A regra de transição
que estabelece o percentual de 80% do valor máximo da GDPGTAS, a ser pago aos servidores ativos, deve ser estendida
aos servidores inativos e pensionistas, até a regulamentação da mencionada gratificação”.
Sendo assim, infundado o recurso do réu, tendo características totalmente protelatórias. Recurso conhecido e improvido.
Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 20% sobre
o valor da condenação. Tal percentual é fixado tendo em vista que a interposição do recurso deu-se em momento posterior
à pacificação da matéria ora discutida no Supremo Tribunal Federal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
UNIÃO, na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

57 - 0002300-36.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002300-6/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: PEDRO GALLO VIEIRA.) x ARLETTI BICALHO SANTOS (ADVOGADO: MARCELO MATEDI ALVES,
LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002300-36.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002300-6/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO – GDPST – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para condenar a ré a pagar a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho –
GDPST à parte autora no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, no período de 01/03/2008 a 22/11/2010.

2. A União alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados, sustentando que o autor postula a anulação de
ato administrativo federal, através da reformulação do entendimento já pronunciado pela Administração, emitido no
processo 08064.008069/2009-95, o que é vedado pelo art. 3º, III da Lei nº 10.259/2001. Ademais, sustenta que a parte
autora foi aposentada com proventos proporcionais e, desse modo, a pretendida pontuação também deve ser considerada
de forma proporcional à aposentadoria concedida.

3. Rejeito a arguição de incompetência dos Juizados. A vedação contida no art. 3º, § 1º, III da Lei nº 10.259/2001 não se
aplica ao caso em análise, sendo válido para demandas complexas de anulação de ato administrativo de alcance geral, em
que os critérios informadores dos Juizados não se mostram compatíveis com a complexidade da causa.

4. Ressalte-se que o fato de a aposentadoria da parte autora ser proporcional não é capaz de gerar distinção na concessão
de pontuação aos servidores. As leis que instituíram as gratificações dispuseram que os percentuais de pagamento
deveriam ser calculados com base em pontuação obtida por cada servidor, quando na ativa, e não fez qualquer distinção
entre aposentadoria integral ou proporcional. Ademais, frise-se que a Constituição da República, em seu art. 40, § 8º,
também não faz distinção entre servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais, para fins de extensão das
vantagens concedidas aos servidores ativos.

5. Dessa forma, não havendo razão para a distinção entre servidores ativos e inativos, com a imposição de limitação aos
aposentados e pensionistas à percepção da vantagem em patamar inferior àquele deferido aos servidores da ativa, deve
lhes ser garantido o direito à extensão, desde que comprovado que se enquadram nas hipóteses descritas nos artigos 3º e
7º da EC 41/2003, ou seja, estarem aposentados ou perceberem pensões instituídas antes da publicação da emenda, ou,
ainda, terem implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria pelas regras vigentes até a data da publicação
dessa emenda, ainda que não efetivamente aposentados.

6. Ressalte-se que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor do débito a ser apurado
judicialmente, sob pena de locupletamento ilícito da parte autora.

7. Recurso da União conhecido e improvido. Sentença mantida.

8. Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10 %
sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
UNIÃO, na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]



91003 - MANDADO DE SEGURANÇA/ATO JUIZADO ESPECIAL

58 - 0002077-54.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.002077-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIA INES BERNAL SOTO
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal x UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: DANILO THEML CARAM.).
VOTO-VISTA

Dos embargos de declaração interpostos pela UNIÃO consta o seguinte:

“(...)
Na petição inicial são apresentados elementos para infirmar a conclusão posta na sentença acerca da incompetência dos
Juizados Especiais. Com efeito, arrimada no enunciado 77  das  Turmas  Recursais  do  Rio  de  Janeiro,  a  sentença
extinguiu  o  processo  sem  resolução  de mérito e, por conseguinte, foi consignado o não cabimento de recurso.
Conforme se vê entre fls. 58/73 não houve interposição de recurso em face da sentença.   Após   apreciação   de
embargos   de   declaração  ocorreu  o  trânsito  em
julgado em 15/12/2010.
Passados   mais   de   três   meses   foi   impetrado   o   presente   writ,   pugnando   pela concessão da segurança.  (...)”

Com efeito, analisando os autos, vejo que, após a sentença – na qual se afirmou o não-cabimento de recurso – houve:

interposição de embargos declaratórios pela autora;
decisão julgado os referidos embargos declaratórios; e
certidão de trânsito em julgado.

De fato, como bem observou a União, NÃO houve interposição de recurso inominado.

Este evento (a não-interposição do recurso inominado) NÃO foi mencionado no acórdão embargado.

Perceba-se que o fato de a sentença, de antemão, afirmar o não-cabimento de recurso pelo fato de ser terminativa (com
base em entendimento jurisprudencial que então vigia) NÃO impede a parte de interpor esse recurso.

Analisei essa matéria em outra ocasião nesta Turma Recursal, quando julguei o MS nº 0003577-92.2008.4.02.5050/01.
Naquela ocasião, consignei o que segue:

“(...)
Aparentemente, o impetrante faria jus à concessão parcial da segurança. Isso se houvesse interposto o recurso inominado
a tempo hábil, o que não fez.

Divirjo, nesse ponto, do anterior relator deste mandado de segurança, o qual improveu embargos declaratórios interpostos
pela União, sob o argumento de que  o impetrante não interpôs recurso inominado porque foi impedido e não porque
deixara transcorrer o prazo recursal in albis (fl. 104).

Com efeito, o Juízo impetrado não obstou/ impediu a interposição do recurso inominado. A advertência lançada pelo Juízo a
quo, no sentido de que “...  sobre a presente sentença é incabível recurso, de acordo com oEnunciado 18 das Turmas
Recursais...”, em momento algum obstaria o impetrante de protocolizar o recurso inominado.

Como o impetrante não protocolou tal recurso no prazo hábil, a sentença atacada por meio deste writ transitou em julgado.

Este writ seria cabível apenas se o recurso inominado houvesse sido apresentado tempestivamente e, em seguida,
inadmitido pelo Juízo a quo. Contra esta decisão caberia mandado de segurança (uma vez que inexiste agravo no rito dos
Juizados).

Deste modo, assiste razão à União quando, por meio de embargos de declaração interpostos contra a decisão que deferiu
liminarmente a segurança, aduziu que este mandado de segurança foi manejado contra decisão transitada em julgado,
posicionamento que vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” (fl. 37/38).

(...)”

Registro aqui que teríamos hipótese diversa SE a impetrante houvesse, a tempo hábil, ingressado com o recurso
inominado; e, uma vez sendo esse inadmitido com base no referido entendimento jurisprudencial hoje ultrapassado (o
não-cabimento de recurso contra sentença terminativa proferida em Juizado Especial), houvesse a autora ingressado com a
ação mandamental. Nesta hipótese, esta Turma deveria – como várias vezes já o fez – conceder a segurança para fins de
possibilitar a subida do recurso inominado.

Não obstante, uma vez que a autora, ora impetrante, não interpôs em tempo hábil o recurso inominado, houve trânsito em



julgado da sentença.

Eis as razões pelas quais respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator. Penso que a conclusão do acórdão embargado
tem de ser modificada.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, suprindo a omissão apontada,
atribuir-lhes efeitos modificativos; por conseguinte, uma vez que a ação mandamental dirigiu-se contra decisão transitada
em julgado, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RECURSO INOMINADO NÃO INTERPOSTO -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ART. 5º, III DA LEI Nº 12.016/09 E SÚMULA 268 DO STF - EFEITOS
INFRINGENTES – SEGURANÇA DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES
PROVIMENTO, na forma do voto-vista e da ementa constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Juiz Federal Pablo Coelho Charles Gomes
[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

59 - 0000869-35.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.000869-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) IVANILDA RIBEIRO TEIXEIRA
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal x UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: RODRIGO BARBOSA DE BARROS.).
VOTO-VISTA

Dos embargos de declaração interpostos pela UNIÃO consta o seguinte:

“(...)
2.    Na petição inicial são apresentados elementos para infirmar a conclusão posta na sentença acerca da incompetência
dos Juizados Especiais. Com efeito, arrimada no enunciado 77  das  Turmas  Recursais  do  Rio  de  Janeiro,  a  sentença
extinguiu  o  processo  sem  resolução  de mérito e, por conseguinte, foi consignado o não cabimento de recurso.
3.    Todavia, não houve interposição de recurso em face da sentença. Após apreciação de embargos de declaração foi
certificado o trânsito em julgado.  (...)”

Com efeito, analisando os autos, vejo que, após a sentença – na qual se afirmou o não-cabimento de recurso – houve:

interposição de embargos declaratórios pela autora;
decisão julgado os referidos embargos declaratórios; e
certidão de trânsito em julgado.

De fato, como bem observou a União, NÃO houve interposição de recurso inominado.

Este evento (a não-interposição do recurso inominado) NÃO foi mencionado no acórdão embargado.

Perceba-se que o fato de a sentença, de antemão, afirmar o não-cabimento de recurso pelo fato de ser terminativa (com
base em entendimento jurisprudencial que então vigia) NÃO impede a parte de interpor esse recurso.

Analisei essa matéria em outra ocasião nesta Turma Recursal, quando julguei o MS nº 0003577-92.2008.4.02.5050/01.
Naquela ocasião, consignei o que segue:

“(...)
Aparentemente, o impetrante faria jus à concessão parcial da segurança. Isso se houvesse interposto o recurso inominado
a tempo hábil, o que não fez.

Divirjo, nesse ponto, do anterior relator deste mandado de segurança, o qual improveu embargos declaratórios interpostos
pela União, sob o argumento de que  o impetrante não interpôs recurso inominado porque foi impedido e não porque
deixara transcorrer o prazo recursal in albis (fl. 104).



Com efeito, o Juízo impetrado não obstou/ impediu a interposição do recurso inominado. A advertência lançada pelo Juízo a
quo, no sentido de que “...  sobre a presente sentença é incabível recurso, de acordo com oEnunciado 18 das Turmas
Recursais...”, em momento algum obstaria o impetrante de protocolizar o recurso inominado.

Como o impetrante não protocolou tal recurso no prazo hábil, a sentença atacada por meio deste writ transitou em julgado.

Este writ seria cabível apenas se o recurso inominado houvesse sido apresentado tempestivamente e, em seguida,
inadmitido pelo Juízo a quo. Contra esta decisão caberia mandado de segurança (uma vez que inexiste agravo no rito dos
Juizados).

Deste modo, assiste razão à União quando, por meio de embargos de declaração interpostos contra a decisão que deferiu
liminarmente a segurança, aduziu que este mandado de segurança foi manejado contra decisão transitada em julgado,
posicionamento que vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” (fl. 37/38).

(...)”

Registro aqui que teríamos hipótese diversa SE a impetrante houvesse, a tempo hábil, ingressado com o recurso
inominado; e, uma vez sendo esse inadmitido com base no referido entendimento jurisprudencial hoje ultrapassado (o
não-cabimento de recurso contra sentença terminativa proferida em Juizado Especial), houvesse a autora ingressado com a
ação mandamental. Nesta hipótese, esta Turma deveria – como várias vezes já o fez – conceder a segurança para fins de
possibilitar a subida do recurso inominado.

Não obstante, uma vez que a autora, ora impetrante, não interpôs em tempo hábil o recurso inominado, houve trânsito em
julgado da sentença.

Eis as razões pelas quais respeitosamente DIVIRJO do eminente Relator. Penso que a conclusão do acórdão embargado
tem de ser modificada.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, suprindo a omissão apontada,
atribuir-lhes efeitos modificativos; por conseguinte, uma vez que a ação mandamental dirigiu-se contra decisão transitada
em julgado, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RECURSO INOMINADO NÃO INTERPOSTO -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ART. 5º, III DA LEI Nº 12.016/09 E SÚMULA 268 DO STF - EFEITOS
INFRINGENTES – SEGURANÇA DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES
PROVIMENTO, na forma do voto-vista e da ementa constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.

Juiz Federal Pablo Coelho Charles Gomes

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91001 - RECURSO/SENTENÇA CÍVEL

60 - 0000638-37.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000638-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA (PROCDOR: VERA LUCIA SAADE RIBEIRO.) x MANOEL ANTONIO CORREIA SIMOES (ADVOGADO:
LEONARDO PIZZOL VINHA, MARCELO MATEDI ALVES.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000638-37.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000638-0/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO – GDPST – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA – EFEITOS FINANCEIROS – TERMO INICIAL FIXADO EM 01/03/2008 – TERMO FINAL



MANTIDO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS, TENDO EM VISTA QUE O RECURSO É
EXCLUSIVO DA PARTE RÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado, interposto pela FUNASA, em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido
inaugural, para condenar a ré ao pagamento da GDPST no mesmo percentual deferido aos servidores ativos antes da
regulamentação da referida gratificação, a ser apurada entre os pontos que foram efetivamente pagos, no período de
01/03/2008 a 22/11/2010.

2. Alega a FUNASA que a gratificação possui evidente caráter pro labore faciendo, que não pode ser estendida aos
servidores inativos e pensionistas nos mesmos moldes em que concedida aos ativos sob o fundamento da paridade. Como
pedido recursal subsidiário, afirma que o primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores da ativa, referente ao
período de 15/01/2011 a 15/04/2011, produziu efeitos financeiros desde a data da publicação das Portarias 1.743 e 1.744,
ambas de 10 de dezembro de 2010, publicadas no DOU de 15/12/2010. Assim, requer, caso o pedido não seja julgado
improcedente, que os efeitos financeiros tenham como termo final a data da publicação do Decreto nº 7.133/2010
(22/03/2010) que, juntamente com as citadas portarias 1.743 e 1.744, regulamentou os critérios e procedimentos gerais
para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional para pagamento da GDPST. Quanto ao termo
inicial, requer a fixação em 29/08/2008.

3. A Lei nº 11.784/2008 acrescentou o art. 5°-B à L ei nº 11.355/2006, instituindo a Gratificação de Desempenho da Carreira
da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, estabelecendo novos critérios para o pagamento desta em relação aos
proventos de aposentadoria e pensões. Referido artigo dispôs que a gratificação seria paga a partir de 01 de março de 2008
em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional do respectivo órgão e
da entidade de lotação. Para tanto, distribuiu a pontuação da seguinte forma: até 20 pontos para a avaliação de
desempenho individual e 80 pontos para a avaliação de desempenho institucional.

4. Entretanto, a Lei nº 11.784/2008 (que foi fruto da conversão da MP 431/2008) nada disse a respeito de pontuação
genérica até que fosse editado o ato normativo que viria a regulamentar as citadas avaliações. Fez isso apenas quando
dispôs sobre os servidores postos à disposição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (§ 5º do art. 5º-B da Lei nº
11.355/2006).

5. Posteriormente, em 29/08/2008, veio ao mundo jurídico a MP 441 (convertida na Lei nº 11.907/09) que em seu art. 227,
acrescentou o § 11 na Lei nº 11.355/2006 e definiu que até que fosse publicado o ato com os critérios e procedimentos
específicos de avaliação de desempenho individual e institucional, os servidores perceberiam a gratificação em valor
correspondente a oitenta pontos.

6. Como a pontuação genérica (sem critérios de avaliação) é o fator que gera o pagamento da gratificação aos inativos e
pensionistas, por retirar da mesma a natureza pro labore faciendo, entendo que a GDPST deverá ser paga desde o dia
01/03/2008 e não desde o dia 29/08/2008, visto que a MP 431/2008 já revelava generalidade na pontuação concedida aos
servidores cedidos, o que indicava que apenas no momento em que fossem implantados os procedimentos de avaliação é
que, de fato, estar-se-ia vinculando a gratificação ao desempenho do servidor.

7. Embora a GDPST tenha sido criada para ser uma gratificação pro labore faciendo, ou seja, atribuída ao servidor
individual e especificamente em razão de seu desempenho, vinha sendo recebida (desde sua criação, em 01/03/2008) sem
qualquer critério de avaliação do servidor, que a recebia exclusivamente pelo fato de ser servidor. Conforme se infere do
art. 5º-B da Lei nº 11.355/2006, incluído pela MP nº 431/2008, a GDPST foi instituída com efeitos financeiros a partir de 1º
de março de 2008, e desde aquela data foi deferida, indistintamente, aos servidores ativos independente de avaliação
individual. Nesse caso, também fazem jus os inativos/pensionistas à gratificação em comento no valor de 80 (oitenta)
pontos desde a sua criação (01/03/2008).

8. No que tange ao termo final do recebimento da GDPST entendo que deveria ser aplicado o entendimento sufragado pelo
enunciado n.º 68 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva



e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

9. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos  com  pontuações  diversas,  em  função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da  paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

10. Apesar de ser este o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus deixo de modificar
o termo final concedido em sentença, visto que tal alteração agravaria a condenação imposta à ré.

11. Desse modo, conheço do recurso interposto pela FUNASA e a ele nego provimento, mantendo in totum a condenação
imposta pelo Juízo a quo.

12. Ressalte-se que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor do débito a ser apurado
judicialmente, sob pena de locupletamento ilícito da parte autora.

13. Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10%
sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

61 - 0000628-86.2008.4.02.5053/01 (2008.50.53.000628-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: RODRIGO BARBOSA DE BARROS.) x VANDIR GOMES MACHADO (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA
DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000628-86.2008.4.02.5053/01 (2008.50.53.000628-0/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA



– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença que julgou procedente a ação, declarando a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre o benefício de complementação ou suplementação de aposentadoria, e
condenando a recorrente a restituir os valores de imposto de renda indevidamente descontados. A recorrente, em suas
razões recursais, pugna pela nulidade da sentença a quo por ter sido a lide decidida fora dos seus limites. Além disso, alega
a ocorrência de prescrição. Em caráter meritório, pugna pela reforma da sentença para julgar o pedido improcedente.
Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito
econômico não exceda sessenta salários mínimos”.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 05/1999 (fl. 59) e a presente ação foi ajuizada apenas em 11/11/2008 (fl.
01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que somente devidos nos casos em que o recorrente é
vencido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

62 - 0001029-17.2010.4.02.5053/01 (2010.50.53.001029-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: RODRIGO BARBOSA DE BARROS.) x NATIVA MARIA ARRIGONI SCARTON (ADVOGADO: MARIA DE
FÁTIMA DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001029-17.2010.4.02.5053/01 (2010.50.53.001029-0/01)

E M E N T A



TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA, EM SENTENÇA, PELOS ÍNDICES CONSTANTES DO
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer
a não incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi recolhido
exclusivamente pela parte autora (excluídos os aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre
01/01/1989 e 31/12/1995 ou entre 01/01/1989 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996 e condenou
a recorrente à restituição/compensação do respectivo indébito.
A recorrente argumenta que as contribuições efetuadas pela parte autora ao fundo de previdência, no período
compreendido entre janeiro de 1989 até dezembro de 1995, devem ser atualizadas monetariamente pelos índices
constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Sustenta, ainda, que a
incidência da taxa SELIC somente ocorre na atualização do valor a ser restituído, dada sua natureza jurídica de tributo.
Requer, assim, reforma parcial da sentença para afastar a incidência da taxa SELIC na atualização das contribuições
vertidas pelo autor ao fundo de previdência complementar.
Ao se analisar a sentença de fls. 36/39, verifica-se que foi determinado que, sobre as contribuições efetuadas pela parte
autora, haja incidência dos índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal (aprovado pela Resolução nº 134, de 21/12/2010), assim como requer a União (fl. 37 – último parágrafo). Ao
especificar os índices constantes do referido Manual, o texto deixa expresso que, a partir de janeiro de 1996, tal índice será
a taxa SELIC. Entretanto, a taxa SELIC, para fins de atualização monetária, é válida apenas a partir de janeiro de 1996.
Ademais, as contribuições da parte autora (e que deverão ser atualizadas) foram vertidas apenas até dezembro de 1995,
sendo irrazoável atacar índice que sequer será utilizado. A primeira contribuição é de janeiro de 1989 e a última de
dezembro de 1995. Ou seja, serão utilizados o IPC (janeiro e fevereiro de 1989 e março de 1990 a fevereiro de 1991), o
INPC (de março a novembro de 1991), o IPCA (série especial – dezembro de 1991) e a UFIR (janeiro de 1992 a dezembro
de 1995).
Frise-se que o Manual de Cálculos da Justiça Federal ressalta que tanto os juros quanto a correção monetária nas
repetições de indébito tributário são calculados pela SELIC, em razão do princípio da simetria/isonomia (REsp 722.890/RS.
REsp 1.111.189/SP, REsp 1.086.603/PR, AGA 1.133.737/SC, AGA 1.145.760/MG) entre os créditos do Fisco e do
contribuinte, da especificidade da Lei nº 9.250/95, bem como do parágrafo único do art. 170 do CTN, não se aplicando o art.
1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Sendo assim, conheço do recurso da União e a ele nego provimento.
Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10%
sobre o valor da condenação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

63 - 0002718-42.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.002718-2/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) KATIA MARIA GAIGHER
OUTEIRO (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: ADRIANA
ZANDONADE.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002718-42.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.002718-2/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado, interposto por KÁTIA MARIA GAIGHER OUTEIRO, em face da sentença que julgou extinto
o processo sem julgamento do mérito, por entender que a matéria é complexa. O recorrente requer que se dê provimento
ao recurso inominado, condenando o recorrido a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em duplicidade no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995.  A União, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
O tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº 101.969/ES, DJE
12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual necessidade de perícia não
exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito econômico não exceda sessenta
salários mínimos”.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das



patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 25/130) e aposentadoria em 02/07/2007 (fl. 203).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria da beneficiária é 02/07/2007 (fl. 203). A presente ação foi ajuizada em 29/05/2009 (fl. 18).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
A apuração do indébito observará o seguinte:
As contribuições efetuadas pela parte autora, no período compreendido entre janeiro de 1989 até dezembro de 1995,
deverão ser atualizadas monetariamente pelos índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal, referente
às ações condenatórias em geral, até o mês de abril do ano seguinte ao recolhimento do tributo (ano-base).
O valor apurado, em favor da parte autora, deverá ser deduzido do montante total anual recebido a título de
complementação de aposentadoria, por ano-base, de acordo com as Declarações Anuais de Ajuste do IRPF dos exercícios
imediatamente seguintes à aposentadoria do demandante, obtendo-se assim o Imposto de Renda indevido de cada
exercício, valor este que deverá ser restituído, devidamente corrigido pela Taxa SELIC, a partir de maio de cada ano, com a
exclusão de outro índice de correção monetária ou de taxa de juros (EREsp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Seção, julgado em 25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278).
Como guia de aplicação da fórmula de apuração do indébito anoto o exemplo elaborado pelo Juiz Federal MARCOS
ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento em Reexame Necessário
do processo nº 2007.70.00.025991-0/PR (DJ 28.01.2009):
“Suponha-se que o crédito relativo às contribuições vertidas entre 1989 e 1995 corresponda a R$ 150.000,00, e que o
beneficiário aposentou-se em 1º de janeiro de 1996, iniciando, assim, a percepção da aposentadoria complementar.
Suponha-se, também, que o valor total do benefício suplementar, recebido naquele ano, seja R$ 50.000,00. Assim, este
último valor deve ser totalmente deduzido. Então, o imposto devido naquele ano é zero. Logo, o valor de IR que foi
efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1996, deve ser integralmente restituído. Resta, ainda,
um crédito de R$ 100.000,00. No ano seguinte, repete-se a operação. Suponha-se que os rendimentos auferidos em 1997
correspondam a R$ 50.000,00. Este valor deve ser totalmente deduzido, o imposto devido será zero e, por consequência, o
IR efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1997, deve ser integralmente restituído. Resta,
ainda, um crédito de R$ 50.000,00.”
Em prosseguimento, é importante frisar que a operação mencionada acima deve ser repetida sucessivamente, até o
esgotamento do crédito. Na hipótese em que, após restituírem-se todos os valores, ainda restar crédito, a dedução do saldo
credor pode ser efetuada diretamente na base de cálculo das declarações de imposto de renda referentes aos futuros
exercícios financeiros, atualizada pelos índices da tabela de Precatórios da Justiça Federal até a data do acerto anual.
Assim, o beneficiário não pagará IR sobre o complemento de benefício até o esgotamento do saldo a ser deduzido, ou o
que tiver sido pago será objeto de repetição.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e reconhecer a não incidência do
imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi recolhido exclusivamente pela parte
autora (excluídos os aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou
entre 01.01.89 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996, e CONDENO A UNIÃO FEDERAL à
restituição/compensação do respectivo indébito, de acordo com a sistemática estabelecida nesta ementa e as instruções
que se seguem.



A União deverá ser intimada, após o trânsito em julgado, para efetuar, no prazo de sessenta dias, a revisão administrativa
das declarações anuais do imposto de renda pessoa física da parte autora, para excluir da base de cálculo do imposto
devido a parcela relativa ao crédito do contribuinte, na forma fixada por esta ementa. Eventual restituição administrativa de
imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus
de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Efetuada a revisão na forma estabelecida nesta ementa, deverá a ré informar ao Juízo o valor total da restituição a ser
requisitado.
Custas ex lege. Sem honorários advocatícios, já que somente devidos nos casos em que o recorrente é vencido, na forma
do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

64 - 0002873-11.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002873-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ROSEMBERG ANTONIO DA SILVA.) x MARIA DAS GRAÇAS ALVES PAIXÃO
(DEF.PUB: ALINE FELLIPE PACHECO SARTÓRIO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002873-11.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002873-5/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Defensoria Pública da União, em face do acórdão de fls. 115/117, que
deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS para excluir a condenação em honorários
advocatícios constante do acórdão de fls. 96/97, que negara provimento ao recurso inominado do INSS, mantendo a
sentença que o condenou a conceder à autora o benefício de auxílio-doença.
Alega a embargante que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre as seguintes questões constitucionais
intrínsecas à sua conclusão: Art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, art. 2º, art. 22, I  e art. 134, todos da CF/88. Justifica a
oposição do recurso para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Não assiste razão à embargante. A Jurisprudência pátria, ao decidir questionamentos quanto às possibilidades de
interposição dessa via recursal, assim já decidiu: “Mesmo nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem ser observados os limites traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ - Primeira
Turma, Resp. 11465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 15-02-93).
Todos os pontos necessários ao julgamento da causa foram devidamente analisados na decisão colegiada. O fato de o
acórdão guerreado não ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos constitucionais que a parte alega incidir à
espécie não leva à conclusão de que tenha ofendido o art. 535 do Código de Processo Civil, pois o julgador, desde que
fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que esteja presente
alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.
Embargos de declaração conhecidos e não providos, em razão da inexistência de vício a ser sanado, restando
demonstrada tão-somente a inconformidade do embargante com o provimento jurisdicional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

65 - 0000826-30.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000826-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) LUCIA HELENA CUNHA DOS
SANTOS (ADVOGADO: DICK CASTELO LUCAS.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR:
JOSÉ GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000826-30.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000826-1/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE ASSISTENTE
TÉCNICO DO AUTOR - OMISSÃO CONFIGURADA E SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
– EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de fls. 70/71, que negou provimento ao
recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de
auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Alega a embargante que o laudo médico pericial não foi imparcial, pois, conforme detalhadamente narrado às fls. 32/37,
quem periciou a autora/embargante foi o médico assistente da autarquia ré. Alega, ainda, omissão quanto à ocorrência de
desequilíbrio processual durante a perícia médica judicial, uma vez que só a autarquia teve direito ao acompanhamento de
assistente técnico.
A autora argumentou, nas razões do recurso que interpôs contra a sentença, que não tem condições de contratar um
médico especialista para atuar como assistente técnico durante a perícia judicial, deixando correr as diligências e
conclusões ao bel prazer do perito e do proposto da ré, o que demonstra m desequilíbrio processual, pois o assistente
técnico da ré poderá tentar confundir o experto judicial com possíveis distorções aos quesitos e suas respostas. Argumenta
que os usuários dos medicamentos listados não têm capacidade para desenvolver atividades no trabalho, principalmente na
função de encarregada de setor pessoal. Tais argumentos não foram apreciados no acórdão embargado, configurando-se a
omissão apontada.
Os argumentos apresentados no recurso inominado não passam de ilações a respeito da suposta influência exercida pelo
assistente técnico do INSS sobre o perito judicial, que viciaria o laudo apresentado. Ora, a presença do assistente técnico
na perícia não compromete a isenção e imparcialidade do perito judicial. Por isso mesmo, não há que se falar em
desequilíbrio processual decorrente do fato de a parte autora não ter condições de indicar assistente técnico para a perícia.
Correta a sentença ao dispor que “o fato de o médico do INSS acompanhar a perícia não indica que o perito tenha se
subordinado à influência do assistente técnico”. Destaco, ainda, o fato de que “o histórico da autora com relatos do médico
assistente datados de 20/9/2005 a 19/10/2010 (fls. 16/21) remetem a período em que não havia controvérsia sobre a
incapacidade para o trabalho, porque a autora estava recebendo auxílio-doença”.  Mais uma vez ressalto os termos do
Enunciado 8 desta Turma Recursal, segundo o qual “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico
pericial, produzido pelo juízo, é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.
Embargos conhecidos e parcialmente providos. Omissão reconhecida e sanada nos termos acima, mantido o acórdão
embargado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHES PARCIAL
PROVIMENTO, na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91003 - MANDADO DE SEGURANÇA/ATO JUIZADO ESPECIAL

66 - 0000140-72.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.000140-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) SARAH RODRIGUES
FIGUEREDO COSTA (DEF.PUB: EDUARDO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA.) x Juizo Federal do 1º Juizado Especial
Federal Do E.S. x ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ADVOGADO: ALEXANDRE CAIADO R. DALLA BERNARDINA.) x
MUNICÍPIO DE CARIACICA (ADVOGADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO.) x UNIÃO FEDERAL.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0000140-72.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.000140-7/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA – MANDADO DE SEGURANÇA
– DISCUSSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO CONSTITUCIONAL REFERE-SE À PERMANÊNCIA DA UNIÃO NO POLO
PASSIVO – MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS DEVE SER SUSTENTADA NO ÂMBITO DO PROCESSO
ORIGINÁRIO – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Município de Cariacica, em face do acórdão de fls. 103/105, que
concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, a fim de incluir a União no pólo passivo da demanda e determinar o
prosseguimento da ação originária nos Juizados Especiais Federais. Alega o embargante que a decisão colegiada foi
omissa no que tange ao fato de o medicamento pretendido não fazer parte da relação de medicamentos de atenção básica.
Aduz que a distribuição e o fornecimento do medicamento competem à União ou, quando muito, ao Estado, o que o torna
parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda.

2. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535
do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.

3. Verifica-se que a questão discutida no writ restringe-se à manutenção da União no pólo passivo e a consequente
permanência do processo originário no âmbito da Justiça Federal. A tese levantada pelo Município de Cariacica na peça
recursal não tem pertinência com o assunto desta ação constitucional que pretende preservar direito líquido e certo da parte
autora. Tais argumentos devem ser utilizados no processo originário que discutirá o mérito da causa, motivo pelo qual não
há qualquer omissão a ser sanada, sendo os embargos declaratórios totalmente protelatórios.

4. Embargos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91001 - RECURSO/SENTENÇA CÍVEL

67 - 0000212-58.2007.4.02.5052/02 (2007.50.52.000212-1/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES.) x ADILSON DE DEUS
PINHEIRO - Representado por sua genitora. (ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000212-58.2007.4.02.5052/02 (2007.50.52.000212-1/02)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA - VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do
acórdão de fls. 104/106, que negou provimento aos recursos inominados da parte autora e da autarquia. Alega a
embargante que houve omissão quanto à incidência dos artigos 195, § 5º e 203, V da Constituição Federal. Argui, ainda,
pela apreciação da constitucionalidade do art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93. Aduz a embargante que o acórdão assume
expressamente que a parte requerente não cumpre o requisito da miserabilidade determinado pelo art. 203, V da



Constituição Federal e descrito pelo art. 20, § 3º da Lei nº 8.742/93, mas que seria incidente a aplicação analógica do art.
34, Parágrafo Único do Estatuto do Idoso.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
Inexiste qualquer vício no acórdão impugnado. Todos os pontos necessários ao julgamento da causa foram devidamente
analisados na decisão colegiada. O fato de o acórdão guerreado não ter se manifestado expressamente sobre os princípios
constitucionais que a parte alega incidir à espécie não leva à conclusão de que tenha ofendido o art. 535 do CPC, pois o
julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que
esteja presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.
Embargos de declaração conhecidos e não providos, em razão da inexistência de vício a ser sanado, restando
demonstrada tão-somente a inconformidade da embargante com o provimento jurisdicional.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

68 - 0002944-13.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002944-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ARLINDA AUGUSTA DOS
SANTOS DINIZ (ADVOGADO: JULIA LYRIO PEREIRA, RONILCE ALESSANDRA AGUIEIRAS, LARA CHAGAS VAN DER
PUT, VERA LÚCIA FÁVARES.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: MARCOS JOSÉ DE
JESUS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002944-13.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002944-2/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – UTILIZAÇÃO DA MESMA PROTEÇÃO AO DEFICIENTE DAQUELA CONFERIDA AO
IDOSO – ISONOMIA E COERÊNCIA NA APLICAÇÃO DO DIREITO - SITUAÇÕES FÁTICAS IGUALMENTE PRECÁRIAS –
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face do
acórdão de fls. 78/79, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar a autarquia a implantar o
benefício assistencial em seu favor no prazo de 30 (trinta) dias. Alega a embargante que houve omissão quanto à incidência
dos artigos 195, § 5º e 203, V da Constituição Federal. Argui, ainda, pela apreciação da constitucionalidade do art. 20, § 3º
da Lei nº 8.742/93. Aduz a embargante que o acórdão assume expressamente que a parte requerente não cumpre o
requisito da miserabilidade determinado pelo art. 203, V da Constituição Federal e descrito pelo art. 20, § 3º da Lei nº
8.742/93, mas que seria incidente a aplicação analógica do art. 34, Parágrafo Único do Estatuto do Idoso. Entretanto,
conforme afirmado na própria ementa, o marido da autora tem 62 anos de idade e não seria possível a aplicação de referido
dispositivo.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão e
contradição na decisão proferida por esta Turma.
No caso dos autos, o grupo familiar é composto por 03 (três) pessoas: a parte autora (atualmente com 69 anos de idade),
seu esposo (atualmente com 64 anos de idade, que recebe LOAS desde 09/07/2007 como deficiente) e seu filho (solteiro,
atualmente com 29 anos de idade e desempregado no momento da visita domiciliar). O Colegiado entendeu que a sentença



de improcedência deveria ser reformada tendo em vista que o esposo da autora recebia benefício assistencial como
deficiente e a mesma proteção dada ao idoso pelo art. 34, Parágrafo Único do Estatuto do Idoso deveria ser estendida para
este. Ou seja, a exclusão da renda do cônjuge da autora não se deveu ao fato de o mesmo ser idoso nos termos do artigo
supra mencionado (tanto que não o é, tem ainda 64 anos de idade), mas sim pelo fato de o mesmo ser deficiente/incapaz.
A tese defendida pela Turma privilegiou a proteção do deficiente que vivencia situação precária, reservando o valor auferido
com o seu benefício assistencial apenas para seus gastos pessoais.
Sendo assim, ao se excluir a renda do deficiente, o valor auferido pela família é “zero”, “inexistente”, o que permite a
subsunção do caso concreto ao art. 2º, I, “e” da Lei nº 8.742/93: “a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família”.
Diante do exposto, claro está que não houve omissão ou contradição no acórdão proferido pela Turma Recursal, apenas a
utilização de tese jurídica diversa da pleiteada pelo réu, o que não viabiliza a oposição de embargos declaratórios. Na
verdade, busca a embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso
inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois
destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

69 - 0001794-94.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.001794-4/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: MARCIA RIBEIRO PAIVA.) x MARIA ZENEDIR RIGO FERRI (ADVOGADO: VIRNA
CARNEIRO ZUNIGA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001794-94.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.001794-4/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DISCUSSÃO QUANTO À DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE – DII FIXADA PELO PERITO DA AUTARQUIA EM DATA POSTERIOR AO INGRESSO NO RGPS –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS, em face do acórdão de fls. 65/66 que negou provimento ao seu
recurso inominado. Alega o embargante que o acórdão padece de grave contradição entre a ratio decidendi utilizada pela
Turma Recursal para negar provimento ao seu recurso inominado e a prova constante dos presentes autos. Ressalta que
não há como se sustentar que a segurada, aos 66 anos de idade, ingresse pela primeira vez no RGPS sem ser portadora
de doenças incapacitantes.
Argumenta que a impossibilidade de a autarquia-ré juntar o prontuário médico da autora ao longo dos últimos anos gerou a
percepção equivocada de que a mesma, acometida de severas alterações degenerativas decorrentes do processo natural
de seu envelhecimento, tais como gonartrose e espondiloartrose, tivesse aos 66 anos de idade, quando ingressou no RGPS
pela primeira vez, capacidade para trabalhar. Requer, ainda, a análise do laudo do SABI de fl. 10, que alega ser suficiente
para provar que a autora não teria capacidade para o trabalho em setembro de 2008 quando ingressou no RGPS.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de omissão e
contradição na decisão proferida por esta Turma.
Pois bem. O laudo de fl. 10, considerado essencial pelo INSS para o deslinde da causa, consiste em laudo médico pericial
elaborado por médico pertencente ao quadro da autarquia previdenciária. Conforme tal documento, o início da incapacidade
da autora deu-se em 02/03/2009, sendo a data do exame 02/03/2010. O perito estabeleceu esta data de início da
incapacidade por entender que a segurada estava, há pelo menos um ano, com os sintomas incapacitantes. Entretanto, a
autora inscreveu-se no RGPS em setembro de 2008, quando passou a recolher contribuições na qualidade de contribuinte
individual (fl. 36), anteriormente à data de início da incapacidade fixada pelo perito da própria autarquia. Se a
autora-embargada ingressou no RGPS em 09/2008 e o perito da autarquia definiu a DII como sendo 03/2009, não há que



se falar em incapacidade pré-existente ao ingresso no RGPS.
Ademais, o fato de a autora ter 66 anos de idade no momento do ingresso ao RGPS não afasta, por si só, o direito ao
recebimento de benefício, por presunção de incapacidade, visto que o regime previdenciário não impõe limite máximo de
idade para ingresso e nem há como presumir que todas as pessoas com 66 anos estejam incapazes para o trabalho pelo
simples fato de serem idosas.
Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.
Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

70 - 0000368-47.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.000368-4/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: ANA BEATRIZ LINS BARBOSA.) x JOSE DE RONES.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000368-47.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.000368-4/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA – TERMO FINAL –
APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 68 E 105 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela União, em face do acórdão de fls. 94/96, que negou provimento ao seu
recurso inominado, confirmando in totum a sentença. O entendimento firmado foi o de que a Gratificação de Desempenho
de Atividade Fazendária (GDAFAZ) deverá ser paga no percentual de 80% (oitenta por cento), tal como pago aos
servidores em atividade, a partir de 01/07/2008, até que seja regulamentada a gratificação e processados os resultados do
primeiro ciclo de avaliações.
Alega a embargante que houve omissão em relação ao disposto no art. 21 da Portaria nº 468/MF de 01/09/2010, que definiu
que o primeiro ciclo de avaliações teria início em 15/09/2010. Assim, defende que a partir desta última data a gratificação
perdeu o caráter de generalidade, sendo indevida qualquer extensão após este marco.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão na
decisão proferida por esta Turma.
Entretanto, verifico que não há qualquer omissão no julgado da Turma Recursal. O relator deixou claro seu posicionamento
a respeito do termo final da extensão do pagamento da gratificação aos inativos/pensionistas, qual seja, o momento em que
forem processados os resultados do primeiro ciclo de avaliações.
Ademais, esse é o posicionamento adotado, de forma unânime, pelo Colegiado. Quanto ao termo final do recebimento da
gratificação deve ser aplicado o entendimento sufragado pelo enunciado n.º 68 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro,
cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei



11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº 105,
cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos  com  pontuações  diversas,  em  função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da  paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

Não há discrepância entre os enunciados 68 e 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. Com efeito, o enunciado 105
representa mera evolução e desdobramento do entendimento sufragado no enunciado 68.

Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios,
descabendo a utilização de dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca a embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado. O que se tem na hipótese é o uso dos
embargos declaratórios com fins meramente protelatórios, pois destituídos de fundamentos ou qualquer razão plausível que
justifique sua utilização.

Embargos conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

71 - 0002531-63.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002531-3/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Isabela Boechat B. B. de Oliveira.) x MANOEL CASIMIRO GONCALVES PEREIRA



(ADVOGADO: DANIEL ASSAD GALVÊAS, DIOGO ASSAD BOECHAT, RAFAEL GONÇALVES VASCONCELOS,
MARCELO DUARTE FREITAS ASSAD, LUIZA MARTINS DE ASSIS SILVA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002531-63.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002531-3/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal do benefício previdenciário do recorrido, a partir de
1º/1/2004, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre as prestações não atingidas pela prescrição
quinquenal. Alega o recorrente que inexiste direito à revisão com aproveitamento dos novos tetos para os benefícios cuja
renda mensal em 12/98 e 12/2003 era inferior aos tetos de R$ 1.081,50 e R$ 1.869,34, respectivamente. Sustenta, ainda,
que os benefícios concedidos a partir de 05/04/1991, que tiveram a aplicação do art. 26 da Lei nº 8.870/94 ou do art. 21, §
3º, da Lei nº 8.880/94, e que as rendas ficaram abaixo do teto na competência do primeiro reajuste, não produzirão
diferenças em relação ao aproveitamento dos novos tetos constitucionais.

Conforme se verifica na carta de concessão, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da
concessão). Após a concessão da aposentadoria entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41/2003, aumentando o teto
dos benefícios do RGPS para R$ 2.400,00.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,



ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

A questão suscitada no recurso foi alegada pelo INSS e expressamente enfrentada no julgamento do RE 564.354/SE ,
como se verifica no voto do Ministro Dias Toffoli, que concluiu pela improcedência do pedido, inclusive em razão do
disposto no art. 26 da Lei nº8.870/94 e no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não tendo prevalecido, contudo, tal entendimento.

Assim é que, ainda que tenha sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não há óbice à revisão do
benefício por força das EC 20/98 e 41/2003, desde que verificado que o salário-de-benefício atualizado é igual ou superior
aos novos tetos.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

72 - 0002520-34.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002520-9/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI.) x EDIMAR DE SOUZA MARTINS
(ADVOGADO: DANIEL ASSAD GALVÊAS, DIOGO ASSAD BOECHAT, RAFAEL GONÇALVES VASCONCELOS,
MARCELO DUARTE FREITAS ASSAD, LUIZA MARTINS DE ASSIS SILVA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002520-34.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002520-9/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal do benefício previdenciário do recorrido, a partir de
1º/1/2004, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre as prestações não atingidas pela prescrição
quinquenal. Alega o que inexiste direito à revisão com aproveitamento dos novos tetos para os benefícios cuja renda
mensal em 12/98 e 12/2003 era inferior aos tetos de R$ 1.081,50 e R$ 1.869,34, respectivamente. Sustenta que os
benefícios concedidos a partir de 05/04/1991, que tiveram a aplicação do art. 26 da Lei nº 8.870/94 ou do art. 21, § 3º, da
Lei nº 8.880/94, e que as rendas ficaram abaixo do teto na competência do primeiro reajuste, não produzirão diferenças em
relação ao aproveitamento dos novos tetos constitucionais.

Conforme se verifica na carta de concessão, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da
concessão). Após a concessão da aposentadoria entrou em vigor a Emenda Constitucional nº nº 41/2003, aumentando o
teto dos benefícios do RGPS para R$ 2.400,00.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO



PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

A questão suscitada no recurso foi alegada pelo INSS e expressamente enfrentada no julgamento do RE 564.354/SE ,
como se verifica no voto do Ministro Dias Toffoli, que concluiu pela improcedência do pedido, inclusive em razão do
disposto no art. 26 da Lei nº8.870/94 e no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não tendo prevalecido, contudo, tal entendimento.

Assim é que, ainda que tenha sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não há óbice à revisão do
benefício por força das EC 20/98 e 41/2003, desde que verificado que o salário-de-benefício atualizado é igual ou superior
aos novos tetos.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

73 - 0002754-79.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.002754-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSÉ LUIZ VIEIRA
(ADVOGADO: ADEIR RODRIGUES VIANA, DIOGO MORAES DE MELLO.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS (PROCDOR: TELMA SUELI FEITOSA DE FREITAS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002754-79.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.002754-5/01)

E M E N T A



PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO INFERIOR AO TETO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação aos novos limites máximos para o valor dos benefícios do
RGPS, instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003. A sentença fundamenta-se no fato de que o
benefício da parte autora não sofreu qualquer tipo de limitação ao teto. Alega o recorrente que o seu salário de benefício
correspondeu a valor acima do teto vigente à época da concessão do benefício, conforme comprova a carta de concessão
de fls. 12/13, tendo se equivocado a sentença.

Conforme já ressaltado na sentença, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº
20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por
maioria de votos, negou provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto
para aposentadoria, previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência. A ementa foi transcrita na
sentença recorrida.

Segundo o STF, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais
20/98 e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional,
em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para
efeito de revisão.

No presente caso, a sentença considerou que a parte autora teve sua aposentadoria concedida em 21/10/2002 (fls. 31/38),
com uma renda mensal inicial e salário de benefício correspondentes a R$ 1.463,49, portanto, abaixo do teto fixado para os
benefícios previdenciários.

Conforme se verifica na fl. 37, a média das contribuições correspondeu a R$ 1.734,00, superior, portanto, ao teto vigente
em outubro de 2002 (R$ 1.561,56). Ocorre que o salário de benefício foi calculado com incidência do fator previdenciário,
como resta claro às fls. 31 e 33. Por isso, o salário de benefício e a renda mensal inicial corresponderam a R$ 1.463,49
(valor considerado na sentença), valor esse inferior ao teto.

A carta de concessão de fl. 13 parece estar incompleta. O primeiro cálculo ali constante, no qual o salário de benefício foi
limitado ao teto, acabou por não  prevalecer, por não ser o mais vantajoso para o segurado, eis que resultava em renda
mensal inicial inferior (R$ 1.374,17) àquela efetivamente concedida, pois se tratava de cálculo de benefício proporcional.
Não procedem, portanto, as alegações do recorrente.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários, tendo em vista o benefício de assistência judiciária gratuita deferido ao
autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

74 - 0003034-84.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003034-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: CLEBSON DA SILVEIRA.) x MARIA DO CARMO ROSARIO BATISTA
(ADVOGADO: THIAGO AARÃO DE MORAES.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003034-84.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003034-5/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal do benefício previdenciário do recorrido, a partir de
1º/1/2004, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre as prestações não atingidas pela prescrição
quinquenal. Alega o recorrente violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à vedação de vinculação ao salário
mínimo, e ainda, ao artigo 5º da EC 41/2003, que não deferiu qualquer reajuste no valor dos benefícios. Alega também
inexistência da prévia fonte de custeio e a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Conforme se verifica na carta de concessão, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da
concessão). Após a concessão da aposentadoria entraram em vigor a Emenda Constitucional nº 20/1998 e nº 41/2003,
aumentando o teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

75 - 0003028-77.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003028-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ANTONIO CARLOS RIBEIRO
(ADVOGADO: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ, RODRIGO LOPES BRANDÃO.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS (PROCDOR: JOAO CARLOS DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003028-77.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003028-0/01)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO INOMINADO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
ART. 514, II, DO CPC – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS,
instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998. A sentença fundamenta-se no fato de que a tese jurídica sustentada na
petição inicial não tem pertinência lógica com a situação do autor, uma vez que a média aritmética dos
salários-de-contribuição, conforme dados constantes da carta de concessão é inferior ao teto em vigor da data do início da
aposentadoria. Alega o recorrente a ilegalidade do art. 32, § 2º, do Decreto nº 3.048/99, por restringir o disposto no art. 29,
II, da Lei nº 8.213/91. Sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

As razões do recurso estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença, que restou não impugnada.

Houve evidente equívoco no recurso, não sendo possível seu conhecimento, tendo em vista o art. 514, II, do CPC, e o
princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessário que se infirmem especificamente os fundamentos adotados na
decisão impugnada, declinando-se os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.

Recurso não conhecido.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NÃO CONHECER DO RECURSO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

76 - 0001101-42.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.001101-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) LUIZ CARLOS SILVA
(ADVOGADO: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR:
TELMA SUELI FEITOSA DE FREITAS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001101-42.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.001101-0/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação aos novos limites máximos para o valor dos benefícios do
RGPS, instituídos após a sua concessão. A sentença fundamenta-se no fato de que a parcela da média dos
salários-de-contribuição que foi desconsiderada no momento do cálculo da renda mensal inicial do benefício, por força do
teto então vigente, foi recuperada mediante aplicação do art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94. Alega o recorrente que resta mais
do que comprovado seu direito à adequação da renda mensal de seu benefício aos novos tetos introduzidos pelas EC nº
20/98 e 41/2003, eis que a repercussão geral do RE 564.354, e seu julgamento favorável aos segurados pelo pretório
excelso, dá ao decisum eficácia vinculante a todos os processos de idêntica controvérsia.

Conforme expressamente atestado na carta de concessão da aposentadoria (fl. 25), o salário de benefício da parte autora
foi limitado ao teto, na época da concessão (abril de 2000, conforme fl. 61). A sentença considerou que, no primeiro



reajuste do benefício (06/2000), teria sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94, e que, conforme apurado
pela Contadoria, não restou nenhum resíduo da média dos salários-de-contribuição para ser incorporado no cálculo da
renda mensal, não implicando a revisão proposta modificação no valor da renda mensal do benefício previdenciário da parte
autora.

O referido dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 21. Os benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213/91, com data de início a partir de 1º de março de 1994, o
salário-de-benefício será calculado nos termos do artigo 29 da referida lei, tomando-se os salários-de-contribuição
expressos em URV.
§ 3º Na hipótese de a média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-de-contribuição
vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média a o referido limite será incorporada ao valor
do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim
reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste.

Afigura-se-me equivocada a sentença. Isso porque, ainda que tenha sido aplicado no reajuste de junho de 2000 o disposto
no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, tal fato não impede a revisão do salário-de-benefício em face dos novos tetos
posteriormente fixados nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.

Em 1998 e 2004, respectivamente, entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, aumentando o
teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Ressalto que a aposentadoria do autor é proporcional, como se constata na carta de concessão (fl. 25), pelo que a renda
mensal inicial jamais poderia corresponder ao salário-de-benefício, não significando, portanto, que não haja direito à revisão



deste último - e da renda mensal do benefício -, sempre que a respectiva atualização resultar em valor igual ou superior ao
novo teto.

Pelo entendimento firmado pelo STF, sempre que for fixado novo teto previdenciário, o salário-de-benefício de valor igual ou
superior ao teto vigente na data da concessão do benefício deverá ser atualizado até a entrada em vigor do novo teto, e
caso permaneça igual ou superior a este, haverá direito à revisão do benefício.

Essa questão foi alegada pelo INSS e expressamente enfrentada no julgamento do RE 564.354/SE , como se verifica no
voto do Ministro Dias Toffoli, que concluiu pela improcedência do pedido, inclusive em razão do disposto no art. 21, § 3º da
Lei nº 8.880/94,  não tendo prevalecido, contudo, tal entendimento.

Assim é que, ainda que tenha sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não há óbice à revisão do
benefício por força das EC 20/98 e 41/2003, desde que verificado que o salário-de-benefício atualizado é igual ou superior
aos novos tetos.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para reformar a sentença para julgar procedente o pedido e
condenar o INSS a revisar a renda mensal do benefício previdenciário da parte autora a partir de 1º/1/2004, mediante
adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003,
bem como a pagar as diferenças decorrentes da revisão incidente sobre as prestações pagas a partir de 1º/1/2004,
respeitada a prescrição qüinqüenal, acrescidas de juros de mora contados a partir da citação, mais correção monetária,
baseados nos índices oficiais da caderneta de poupança.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – ART. 21, § 3º DA LEI Nº 8.880/94 – APLICAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REVISÃO PELOS NOVOS TETOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

77 - 0000165-42.2011.4.02.5053/01 (2011.50.53.000165-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) SUELI OLIVEIRA QUINONEZ
(ADVOGADO: CARLOS BERKENBROCK.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: NANCI
APARECIDA DOMINGUES CARVALHO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000165-42.2011.4.02.5053/01 (2011.50.53.000165-7/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS,
instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003. A sentença fundamenta-se no princípio do tempus regit actum,
concluindo que a norma constitucional não retroage para alcançar relação jurídica já consumada, salvo se expressamente o
fizer. A recorrente pede a reforma da sentença e a procedência do pedido, com base no entendimento predominante na
jurisprudência nacional.

Conforme expressamente atestado na carta de concessão da aposentadoria, o salário de benefício da parte autora foi
limitado ao teto, na época da concessão, em 12/2002.

Em contestação, o INSS alega que os benefícios concedidos a partir de 05/04/1991, que tiveram a aplicação do art. 26 da
Lei nº 8.870/94 ou do art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94, e que as rendas ficaram abaixo do teto na competência do primeiro



reajuste, não produzirão diferenças em relação ao aproveitamento dos novos tetos da EC 20/98 e EC 41/2003, já que a
evolução das rendas desses benefícios alcançará valores inferiores a R$ 1.081,50, em 12/1998, e R$ 1.869,34, em
01/01/2004.

O art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94 tem a seguinte redação:

Art. 21. Os benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213/91, com data de início a partir de 1º de março de 1994, o
salário-de-benefício será calculado nos termos do artigo 29 da referida lei, tomando-se os salários-de-contribuição
expressos em URV.
§ 3º Na hipótese de a média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-de-contribuição
vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média a o referido limite será incorporada ao valor
do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim
reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste.

Ocorre que a aplicação do disposto no referido dispositivo no primeiro reajuste não impede a revisão do salário-de-benefício
em face dos novos tetos posteriormente fixados nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Senão vejamos.

Em 1998 e 2004, respectivamente, entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, aumentando o
teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Pelo entendimento firmado pelo STF, sempre que for fixado novo teto previdenciário, o salário-de-benefício de valor igual ou
superior ao teto vigente na data da concessão do benefício deverá ser atualizado até a entrada em vigor do novo teto, e
caso permaneça igual ou superior a este, haverá direito à revisão do benefício.



A questão suscitada na contestação foi alegada pelo INSS e expressamente enfrentada no julgamento do RE 564.354/SE ,
como se verifica no voto do Ministro Dias Toffoli, que concluiu pela improcedência do pedido, inclusive em razão do
disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94,  não tendo prevalecido, contudo, tal entendimento.

Assim é que, ainda que tenha sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não há óbice à revisão do
benefício por força das EC 20/98 e 41/2003, desde que verificado que o salário-de-benefício atualizado é igual ou superior
aos novos tetos.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para reformar a sentença para julgar procedente o pedido e
condenar o INSS a revisar a renda mensal do benefício previdenciário da parte autora a partir de 1º/1/2004, mediante
adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003,
bem como a pagar as diferenças decorrentes da revisão incidente sobre as prestações pagas a partir de 1º/1/2004,
respeitada a prescrição qüinqüenal, acrescidas de juros de mora contados a partir da citação, mais correção monetária,
baseados nos índices oficiais da caderneta de poupança.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – ART. 21, § 3º DA LEI Nº 8.880/94 – APLICAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REVISÃO PELOS NOVOS TETOS
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

78 - 0002736-92.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002736-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSE MENEZES DE
CARVALHO (ADVOGADO: SÔNIA DIAS NASCIMENTO.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002736-92.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002736-0/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – READEQUAÇÃO DOS
VALORES PERCEBIDOS AO NOVO TETO - SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO INFERIOR AO TETO VIGENTE À ÉPOCA DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – TESE JURÍDICA SEM PERTINÊNCIA LÓGICA COM A SITUAÇÃO DE FATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação aos novos limites máximos para o valor dos benefícios do
RGPS, instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. A sentença fundamenta-se no fato de que a
tese jurídica sustentada na petição inicial não tem pertinência lógica com a situação do autor, uma vez que a média
aritmética dos salários-de-contribuição, conforme dados constantes da carta de concessão, é inferior ao teto em vigor da
data do início da aposentadoria. Alega o recorrente que não se deve levar em conta o salário de consta da carta de
concessão, pois benefícios que à época da concessão não eram limitados ao teto, com os reajustes passaram a ser.

Em 03/05/2008, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.



Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

No presente caso, conforme bem asseverado na sentença de fl. 47, a média aritmética dos salários-de-contribuição do
autor, conforme dados constantes da carta de concessão, correspondeu a R$ 769,52 (fl.14). O limite máximo do
salário-de-benefício em vigor na data de início da aposentadoria, porém, era estipulado em R$ 832,66.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, deve-se levar em conta o salário de benefício apurado à época da concessão do
benefício, constante na respectiva carta (fl. 14), conforme entendimento do STF acima exposto, a fim de se aferir se houve
limitação ao teto então vigente, o que não ocorre no presente caso.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários, tendo em vista o benefício de assistência judiciária gratuita deferido ao
autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

79 - 0000370-17.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.000370-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: ANA BEATRIZ LINS BARBOSA.) x ARIEL LOGAN HOLTZ GONÇALVES (DEF.PUB: Karina Rocha Mitleg
Bayerl.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0000370-17.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.000370-2/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDATA E GDASST – PENSIONISTA –
PENSÃO INSTITUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ARIEL LOGAN HOLZ GONÇALVES, em face do acórdão de fl. 93 que
deu provimento ao recurso inominado da União para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da
ré a pagar as diferenças apuradas de GDATA e GDASST. Alega o embargante que houve contradição no referido acórdão,
visto que a data de aposentadoria do segurado (que originou a pensão) foi em 07/03/2003, antes do advento da Emenda
Constitucional nº 41/2003 (31/12/2003). Requer, assim, efeito modificativo aos embargos.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações do embargante, verifica-se que este aponta a existência de contradição na
decisão proferida por esta Turma.

Entretanto, não assiste razão ao embargante. O benefício de pensão por morte iniciou-se em 28/02/2006 (fl. 06), após o
advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo proveniente da aposentadoria de seu genitor, que teve início em
07/03/2003 (fl.61). O exato teor do art. 7º abrange, apenas, os aposentados e pensionistas que estavam em fruição do
respectivo benefício na data da publicação da referida Emenda.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Efetivamente, a autora não usufruía benefício naquele momento. O fato de sua pensão ter sido instituída após a Emenda
Constitucional 41/2003, tira-lhe, realmente, o direito à percepção das vantagens na mesma pontuação em que foram
deferidas aos servidores ativos. Nesse sentido:

Administrativo. Inativo e pensionista. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa. GDATA.
Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho. GDASST. 1. A GDATA não deve ser
percebida pela parte autora, em virtude da prescrição qüinqüenal, visto que a ação foi ajuizada em 03 de agosto de 2007 e
os servidores abrangidos pela Lei 10.483/02 terem deixado de fazer jus à citada vantagem em razão do art. 15 da citada
norma. Sentença modificada, visto que, apesar de ter reconhecido a prescrição qüinqüenal, não a aplicou expressamente
ao caso. 2. Implantação da GDASST em 60 pontos: pagamento das diferenças da citada gratificação no valor equivalente a
60 pontos a partir de 03 de agosto de 2002 (em virtude da prescrição qüinqüenal). Precedente desta Corte. 3. No que toca à
requerente Maria José Vitorino da Rocha Moreira, o fato de sua pensão ter sido instituída após a Emenda Constitucional
41/03, tira-lhe, realmente, o direito à percepção das vantagens na mesma pontuação em que foram deferidas aos
servidores ativos. 4. Majoração do percentual de honorários advocatícios de cinco para dez por cento sobre o valor da
condenação. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, providas em parte. (AC 200782000075922,
Desembargador Federal Vladimir Carvalho, TRF5 - Terceira Turma, DJE – Data: 27/11/2009 - Página: 340.)

5. Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]



80 - 0001149-06.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001149-6/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) SONIA MARIA FARIAS DE
ALMEIDA (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: KARLA EUGENIA
PITTOL DE CARVALHO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001149-06.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001149-6/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA –
COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS –
AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela União, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado
interposto pela parte autora, no sentido de que não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada
auferidos a partir de janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários, sob a égide da Lei
nº 7.713/88, ou seja, entre 01/01/1989 e 31/12/1995 ou entre 01/01/1989 e a data de início da aposentadoria, se anterior a
janeiro de 1996.
Alega a União Federal que houve omissão na decisão proferida por esta Turma, visto que não abordou o argumento de
que, do valor pleiteado pelo autor, devem ser deduzidas as verbas restituídas por ocasião do ajuste anual da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física. Sustenta a embargante que a omissão em relação à apreciação deste pedido importará
em enriquecimento sem causa do autor. Requer, assim, que conste determinação expressa de dedução das verbas
recebidas a título de restituição por ocasião do ajuste anual na DIRPF. Aduz, ainda, que a oposição dos presentes
embargos tem por escopo pugnar pela adequação do acórdão à orientação emanada do STF, a respeito do prazo
prescricional aplicável na repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão e
obscuridade na decisão proferida por esta Turma.
Com razão a União Federal. O entendimento firmado no julgamento do acórdão computou o prazo prescricional da seguinte
forma:

“O prazo prescricional das ações de compensação/repetição de indébito, relativamente às contribuições efetuadas entre
01/01/89 e 31/12/95 ou entre 01/01/89 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996, deve ser contado
da seguinte forma: para quem se aposentou a partir de 09/06/2005 (vigência da Lei Complementar 118/2005), o prazo para
se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data da aposentadoria; quem se aposentou antes de 09/06/2005, deve
obedecer ao regime previsto no sistema anterior (10 anos), limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da
vigência da novel lei complementar.”
Todavia, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a
Ministra Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito
tributário ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.
Desta forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 01/12/1999 (fl. 17) e a presente ação foi ajuizada apenas em 02/02/2009
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.
Sabe-se que o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal é
inexigível (CPC, § 1º do art. 475-L), sendo prudente, por irradiação do direito fundamental a um processo sem dilações
indevidas, adequar o acórdão aos parâmetros fixados pela Corte Superior.
A objeção de que somente na fase executiva do processo caberia a presente discussão cai por terra quando confrontada
com as exigências do processo civil moderno, em que se requer uma tutela efetiva com o menor gravame para as partes. 
Daí a pertinência dos princípios da economia e celeridade, que orientam os Juizados Especiais (art. 2º, da lei 9.099/95).
Ainda que este julgador tenha entendimento de que é devida a compensação dos valores pagos administrativamente, resta
prejudicado o efeito, pelo reconhecimento da prescrição.
Embargos conhecidos e providos. Acórdão reformado para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, IV do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHES PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CPC, na forma da



ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

81 - 0000870-20.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.000870-9/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) RAIMUNDO RODRIGUES
BATISTA (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: RODRIGO BARBOSA
DE BARROS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000870-20.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.000870-9/01)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA –
COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS –
AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela União, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado
interposto pela parte autora, no sentido de que não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada
auferidos a partir de janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários, sob a égide da Lei
nº 7.713/88, ou seja, entre 01/01/1989 e 31/12/1995 ou entre 01/01/1989 e a data de início da aposentadoria, se anterior a
janeiro de 1996.
Alega a União Federal que houve omissão na decisão proferida por esta Turma, visto que não abordou o argumento de
que, do valor pleiteado pelo autor, devem ser deduzidas as verbas restituídas por ocasião do ajuste anual da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física. Sustenta a embargante que a omissão em relação à apreciação deste pedido importará
em enriquecimento sem causa do autor. Requer, assim, que conste determinação expressa de dedução das verbas
recebidas a título de restituição por ocasião do ajuste anual na DIRPF. Aduz, ainda, que a oposição dos presentes
embargos tem por escopo pugnar pela adequação do acórdão à orientação emanada do STF, a respeito do prazo
prescricional aplicável na repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do
CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Já nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os
embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. In casu, pela leitura das argumentações da embargante, verifica-se que esta aponta a existência de omissão e
obscuridade na decisão proferida por esta Turma.
Com razão a União Federal. O entendimento firmado no julgamento do acórdão computou o prazo prescricional da seguinte
forma:

“O prazo prescricional das ações de compensação/repetição de indébito, relativamente às contribuições efetuadas entre
01/01/89 e 31/12/95 ou entre 01/01/89 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996, deve ser contado
da seguinte forma: para quem se aposentou a partir de 09/06/2005 (vigência da Lei Complementar 118/2005), o prazo para
se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data da aposentadoria; quem se aposentou antes de 09/06/2005, deve
obedecer ao regime previsto no sistema anterior (10 anos), limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da
vigência da novel lei complementar.”
Todavia, no julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a
Ministra Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito
tributário ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.
Desta forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 30/06/2000 (fl. 36) e a presente ação foi ajuizada apenas em 22/01/2009
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.
Sabe-se que o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal é
inexigível (CPC, § 1º do art. 475-L), sendo prudente, por irradiação do direito fundamental a um processo sem dilações
indevidas, adequar o acórdão aos parâmetros fixados pela Corte Superior.
A objeção de que somente na fase executiva do processo caberia a presente discussão cai por terra quando confrontada
com as exigências do processo civil moderno, em que se requer uma tutela efetiva com o menor gravame para as partes. 
Daí a pertinência dos princípios da economia e celeridade, que orientam os Juizados Especiais (art. 2º, da lei 9.099/95).
Ainda que este julgador tenha entendimento de que é devida a compensação dos valores pagos administrativamente, resta
prejudicado o efeito, pelo reconhecimento da prescrição.



Embargos conhecidos e providos. Acórdão reformado para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, IV do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHES PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CPC, na forma da
ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

82 - 0002530-15.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.002530-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) MARIA DAS NEVES
OLIVEIRA (ADVOGADO: RODOLFO NICKEL NEVES, JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS.) x INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Isabela Boechat B. B. de Oliveira.).
Autos n.º 0002530-15.2010.4.02.5050/01

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face de acórdão
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora. Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão
embargada seria contraditória e omissa, pois o laudo pericial é claro ao afirmar que não há incapacidade total e definitiva na
hipótese, desassistindo ao autor o direito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Alega, ainda, que
a utilização da analogia, como instrumento de integração de normas, somente é cabível quando inexistente norma legal a
respeito do tema. Dessa forma, requer sejam sanadas as contradições e omissões acima mencionadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, limitam-se a suprir omissões, aportar
clareza ou retificar eventuais contradições existentes no bojo da decisão recorrida, nada mais. In casu, sustenta o
embargante a existência de omissão e contradição no julgado proferido por esta Turma Recursal.

Inexiste omissão/contradição no acórdão impugnado. Todos os pontos necessários ao julgamento da causa foram
devidamente analisados na decisão colegiada.
Ressalte-se que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada para veiculação de mero inconformismo diante da
conclusão jurisdicional adotada e que a contradição passível de correção deve pressupor antagonismo lógico entre duas
premissas necessariamente intrínsecas ao próprio julgado, pois os embargos de declaração limitam-se à verificação do
encadeamento racional entre as proposições internas do texto. Nada disso foi apontado pelo embargante.
Embargos de declaração conhecidos e improvidos, em razão da inexistência de vício a ser sanado.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Assinado eletronicamente

Pablo Coelho Charles Gomes
Juiz Federal Relator

83 - 0001643-96.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001643-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: PAULA ABRANCHES ARAÚJO SILVA.) x EDMILSON DE OLIVEIRA GOIS (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA
DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001643-96.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001643-7/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para



reconhecer a não-incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi
recolhido exclusivamente pela parte autora e condenou a ré à restituição do respectivo indébito. Em suas razões recursais,
a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide fora dos seus limites. Caso superada essa
pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pela recorrente.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado/demitido. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fl. 44) e aposentadoria em 10/07/2007 (fl. 44).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria do beneficiário é 10/07/2007 (fl. 44). A presente ação foi ajuizada em 19/09/2008 (fl. 01).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo in totum a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
Ressalte-se que eventual restituição administrativa de imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das
declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10 % do
valor da condenação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

84 - 0001368-50.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001368-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: JOSIANI GOBBI MARCHESI FREIRE.) x JOSE LUIZ CELIN (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA
DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0001368-50.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001368-0/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para
reconhecer a não-incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi
recolhido exclusivamente pela parte autora e condenou a ré à restituição do respectivo indébito. Em suas razões recursais,
a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide fora dos seus limites. Caso superada essa
pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pela recorrente.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado/demitido. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 44/46) e aposentadoria em 17/05/2007 (fl. 44).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria do beneficiário é 17/05/2007 (fl. 44). A presente ação foi ajuizada em 19/08/2008 (fl. 01).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo in totum a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
Ressalte-se que eventual restituição administrativa de imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das
declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10 % do
valor da condenação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator



[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

85 - 0001558-13.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001558-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: PAULA ABRANCHES ARAÚJO SILVA.) x ALCIDES FRANCISCO TRAVAGLIA (ADVOGADO: MARIA DE
FÁTIMA DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001558-13.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001558-5/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para
reconhecer a não-incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi
recolhido exclusivamente pela parte autora e condenou a ré à restituição do respectivo indébito. Em suas razões recursais,
a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide fora dos seus limites. Caso superada essa
pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pela recorrente.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado/demitido. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 46/48) e aposentadoria em 25/05/2007 (fl. 46).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria do beneficiário é 25/05/2007 (fl. 46). A presente ação foi ajuizada em 09/09/2008 (fl. 01).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo in totum a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
Ressalte-se que eventual restituição administrativa de imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das
declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10 % do
valor da condenação.
A C Ó R D Ã O



Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

86 - 0001102-32.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001102-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) VERA LUCIA DOS SANTOS
DESTEFANI (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001102-32.2009.4.02.5050/01 (2009.50.50.001102-2/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO
PREJUDICADO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
ação, declarando a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre o benefício de sua complementação ou
suplementação de aposentadoria, na proporção correspondente às suas contribuições recolhidas ao plano de previdência
privada pelo período de meses em que ocorreu a tributação prévia, na forma da Lei nº 7.713/88. Argumenta a recorrente
que a União deve ser condenada a restituir, na forma dobrada, o imposto de renda pago, tendo em vista que não pediu a
isenção das parcelas e compensação futura, tendo sido o pedido julgado fora dos limites objetivos.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria da beneficiária é 02/02/2002 (fl. 16) e a presente ação foi ajuizada apenas em 02/02/2009
(fl. 17), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço, de ofício, da prescrição havida, a fim de EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO
ART. 269, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

87 - 0000788-86.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.000788-2/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) RAIMUNDO NONATO SOUZA
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: ADRIANA ZANDONADE.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000788-86.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.000788-2/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto por RAIMUNDO NONATO SOUZA, em face da sentença que, entendendo pela
complexidade da causa, extinguiu o feito sem resolução do mérito. O recorrente requer que se dê provimento ao recurso
inominado, condenando a União a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em duplicidade no período de
01/01/1989 a 31/12/1995. Foram apresentadas contrarrazões pela União Federal.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito
econômico não exceda sessenta salários mínimos”.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Desta forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 01/04/1996 (fl. 49) e a presente ação foi ajuizada apenas em 21/01/2009
(fl. 18), apresentando um intervalo de tempo superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento para EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes



2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

88 - 0000719-79.2008.4.02.5053/02 (2008.50.53.000719-3/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL (PFN)
(PROCDOR: MARCUS VINÍCIUS CHAGAS SARAIVA.) x ACRISIO RODRIGUES DA HORA (ADVOGADO: MARIA DE
FÁTIMA DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000719-79.2008.4.02.5053/02 (2008.50.53.000719-3/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença que julgou procedente a ação, declarando a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre o benefício de complementação ou suplementação de aposentadoria, e
condenando a recorrente a restituir os valores de imposto de renda indevidamente descontados. A União Federal, em suas
razões recursais, pugna pelo reconhecimento da prescrição, conforme entendimento do STF em sede de repercussão
geral.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 17/06/1997 (fl. 93) e a presente ação foi ajuizada apenas em 04/12/2008
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que somente devidos nos casos em que o recorrente é
vencido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]



89 - 0000441-50.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.000441-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSELIA REZENDE
MACHADO (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: PAULA ABRANCHES
ARAÚJO SILVA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000441-50.2009.4.02.5051/01 (2009.50.51.000441-5/01)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso IV do Código de Processo Civil. O recorrente requer que se dê
provimento ao recurso inominado, condenando a União a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em
duplicidade no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 01/09/1998 (fl. 18) e a presente ação foi ajuizada apenas em 18/02/2009
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento para confirmar integralmente a sentença que reconheceu
a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da ementa
constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

90 - 0001635-22.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001635-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ANTONIO CARLOS
BROCHADO (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: JOSIANI GOBBI
MARCHESI FREIRE.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001635-22.2008.4.02.5051/01 (2008.50.51.001635-8/01)



E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou extinto o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso IV do Código de Processo Civil. O recorrente requer que se dê
provimento ao recurso inominado, condenando a União a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em
duplicidade no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 01/11/1994 (fl. 51) e a presente ação foi ajuizada apenas em 19/09/2008
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Os pedidos de desistência do recurso e da ação, formulados pela causídica da parte autora (fls. 69/70), não podem gerar
efeitos, visto que não há poderes expressos para a procuradora exercer tais atos. Intimada para regularizar a procuração,
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento para confirmar integralmente a sentença que reconheceu
a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária
gratuita.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da ementa
constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91 - 0000632-26.2008.4.02.5053/02 (2008.50.53.000632-2/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: MARINA RIBEIRO FLEURY.) x ANTONIO SERGIO DE SOUZA MATIAS (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA
DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000632-26.2008.4.02.5053/02 (2008.50.53.000632-2/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA



– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença que julgou procedente a ação, declarando a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre o benefício de complementação ou suplementação de aposentadoria, e
condenando a recorrente a restituir os valores de imposto de renda indevidamente descontados. A União Federal, em suas
razões recursais, pugna pelo reconhecimento da prescrição, conforme entendimento do STF em sede de repercussão
geral.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 11/11/1997 (fl. 67) e a presente ação foi ajuizada apenas em 11/11/2008
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que somente devidos nos casos em que o recorrente é
vencido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

92 - 0000702-43.2008.4.02.5053/02 (2008.50.53.000702-8/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: GUSTAVO DE RESENDE RAPOSO.) x CLAUDIOMIR BERGAMI (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA
DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000702-43.2008.4.02.5053/02 (2008.50.53.000702-8/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA
– LEIS 7.713/88 E 9.250/95 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS EM 04/08/2011 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.



Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença que julgou procedente a ação, declarando a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre o benefício de complementação ou suplementação de aposentadoria, e
condenando a recorrente a restituir os valores de imposto de renda indevidamente descontados. A União Federal, em suas
razões recursais, pugna pela nulidade da sentença a quo por ter sido a lide decidida fora dos seus limites. Além disso, alega
a ocorrência de prescrição. Em caráter meritório, pugna pela reforma da sentença para julgar o pedido improcedente.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito
econômico não exceda sessenta salários mínimos”.
Preliminarmente, é devida a análise de eventual incidência da prescrição sobre o direito pleiteado.
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Conforme se extrai do Informativo 634 do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por  homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do
art. 150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao
art. 3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado
preceito — v. Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a
ofensa ao princípio da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com
suporte implícito e expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros
Celso de Mello e Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria
aplicável aos próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os
Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso.
RE 566621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)

Dessa forma, curvo-me ao entendimento da Excelsa Corte e reconheço a prescrição da presente ação, visto que, entre a
data da aposentadoria da parte autora e a data do ajuizamento da ação, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos. De fato,
a data de início da aposentadoria do beneficiário é 07/05/1999 (fl. 92) e a presente ação foi ajuizada apenas em 04/12/2008
(fl. 01), apresentando um interregno superior a 05 (cinco) anos.

Em face do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que somente devidos nos casos em que o recorrente é
vencido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

93 - 0000908-29.2009.4.02.5051/02 (2009.50.51.000908-5/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: JOSIANI GOBBI MARCHESI FREIRE.) x JOSE HUMBERTO SOBREIRO MEIRA (ADVOGADO: MARIA DE
FÁTIMA DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000908-29.2009.4.02.5051/02 (2009.50.51.000908-5/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para



reconhecer a não-incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi
recolhido exclusivamente pela parte autora e condenou a ré à restituição do respectivo indébito. Em suas razões recursais,
a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide fora dos seus limites. Caso superada essa
pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pela recorrente.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado/demitido. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 20/21) e aposentadoria em 03/08/2005 (fl. 19).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria do beneficiário é 03/08/2005 (fl. 19). A presente ação foi ajuizada em 28/04/2009 (fl. 01).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo in totum a sentença prolatada pelo Juízo
a quo.
Ressalte-se que eventual restituição administrativa de imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das
declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10 % do
valor da condenação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

94 - 0000612-73.2010.4.02.5050/02 (2010.50.50.000612-0/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) EPONINA MUNIZ SALUME
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: RODRIGO BARBOSA DE
BARROS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0000612-73.2010.4.02.5050/02 (2010.50.50.000612-0/02)

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – BIS IN
IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO – AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS – INÉRCIA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE AO MOTIVO DA EXTINÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto por EPONINA MUNIZ SALUME, em face da sentença de que julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito, por entender que a matéria é complexa. A recorrente requer que se dê provimento ao
recurso inominado, condenando a recorrida a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em duplicidade no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito
econômico não exceda sessenta salários mínimos”.

Mostra-se indispensável à análise da matéria suscitada na inicial a comprovação de que tenham ocorrido contribuições por
parte da autora no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e de que o contribuinte esteja aposentado. In casu,
houve ausência de provas que externassem a ocorrência de contribuições pela autora no período supradestacado, ou que
comprovassem a data em que se aposentou ou em que começou a receber a suplementação de aposentadoria, motivo
pelo qual a análise do mérito da lide por esta Turma encontra-se prejudicada.

Ressalte-se que, como pode ser observado às fls. 84/85 dos autos, foi solicitada a apresentação dos referidos documentos.
Entretanto, a autora-recorrente manteve-se inerte.

Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para que o processo seja extinto sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 267, III do Código de Processo Civil.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária
gratuita (fl. 51).

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

95 - 0000834-75.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.000834-5/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) JUAREZ JOSE MARCAL
(ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.) x UNIÃO FEDERAL (PROCDOR: MARGARETH ALVES DE
OLIVEIRA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000834-75.2009.4.02.5050/02 (2009.50.50.000834-5/02)

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – BIS IN
IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO – AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS – INÉRCIA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE AO MOTIVO DA EXTINÇÃO.

Trata-se de recurso inominado, interposto por JUAREZ JOSÉ MARÇAL, em face da sentença de que julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito, por entender que a matéria é complexa. O recorrente requer que se dê provimento ao
recurso inominado, condenando o recorrido a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em duplicidade no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito



econômico não exceda sessenta salários mínimos”.

Mostra-se indispensável à análise da matéria suscitada na inicial a comprovação de que tenham ocorrido contribuições por
parte do autor no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e de que o contribuinte esteja aposentado. In casu, houve
ausência de provas que externassem a ocorrência de contribuições pelo autor no período supradestacado, ou que
comprovassem a data em que se aposentou ou em que começou a receber a suplementação de aposentadoria, motivo
pelo qual a análise do mérito da lide por esta Turma encontra-se prejudicada.

Ressalte-se que, como pode ser observado às fls. 115/116 dos autos, foi solicitada a apresentação dos referidos
documentos. Entretanto, o autor-recorrente manteve-se inerte.

Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para que o processo seja extinto sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 267, III do Código de Processo Civil.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária
gratuita (fl. 51).

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

96 - 0000745-74.2008.4.02.5054/02 (2008.50.54.000745-1/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: RODRIGO BARBOSA DE BARROS.) x ADIVALTER ANTONIO DALLA BERNARDINA (ADVOGADO: MARIA
DE FÁTIMA DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000745-74.2008.4.02.5054/02 (2008.50.54.000745-1/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença de fls. 98/107, que julgou procedente o pedido,
para declarar a inexigibilidade de imposto de renda incidente sobre o valor de complementação de aposentadoria privada e
para condenar a União a restituir os valores contribuídos como imposto de renda em duplicidade no período de 01/01/1989
a 31/12/1995. Em suas razões recursais, a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide
fora dos seus limites. Caso vencida esse pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
totalmente improcedente.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pelo recorrido.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito
econômico não exceda sessenta salários mínimos”.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado. No caso dos autos os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 92/94) e aposentadoria em 23/07/2007 (fl. 92).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal
Federal:



“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da aposentadoria do beneficiário é 23/07/2007 (fl. 92). A presente ação foi ajuizada em 15/12/2008 (fl. 01).
Assim, não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo a quo
que reconheceu a não incidência do imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada até o limite do que foi
recolhido exclusivamente pela parte autora (excluídos os aportes das patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou
seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996 e
condenou a União Federal à restituição/compensação do respectivo indébito.
Ressalte-se que eventual restituição administrativa de imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das
declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Custas ex lege. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10 % do valor da
condenação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

97 - 0001120-67.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.001120-6/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: JOSÉ VICENTE SANTIAGO JUNQUEIRA.) x VALDERI ELIAS DOS SANTOS
(ADVOGADO: JOAO FELIPE DE MELO CALMON HOLLIDAY.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001120-67.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.001120-6/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar e pagar as diferenças advindas da majoração do teto do benefício
estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Alega o recorrente que a decisão do STF proferida no RE 564.354
substituiu o teto do salário-de-contribuição  estabelecido a partir de 01/06/2003, nos termos da Portaria MPS 727/2003 para
o estabelecido na EC 41/2003, com efeitos financeiros a partir da promulgação da referida emenda, pelo que somente
poderão ter direito à revisão os segurados cujos benefícios em manutenção tiveram a sua renda mensal limitada ao teto no
valor de R$ 1.869,34, o que não ocorre com o benefício da autora.

Conforme se verifica na carta de concessão do auxílio-doença que precedeu a aposentadoria por invalidez, o salário de
benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da concessão). Após a concessão do auxílio-doença, entraram em



vigor as Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41, aumentando o teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$
2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

98 - 0002655-46.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002655-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: BRUNO MIRANDA COSTA.) x ADEMIR XAVIER LOIOLA DOS SANTOS
(ADVOGADO: RAUL DIAS BORTOLINI, ANDERSON MACOHIN SIEGEL, VINICIUS  DINIZ SANTANA.).



1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0002655-46.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002655-0/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal do benefício previdenciário do recorrido, a partir de
1º/1/2004, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre as prestações não atingidas pela prescrição
quinquenal. Alega o recorrente violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à vedação de vinculação ao salário
mínimo, e ainda, aos artigos 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/2003, que não deferiram qualquer reajuste no valor dos
benefícios. Alega também inexistência da prévia fonte de custeio e a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador
positivo.

Conforme se verifica na carta de concessão, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da
concessão). Após a concessão da aposentadoria entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41,
aumentando o teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.



Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

99 - 0000634-97.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000634-3/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: Marcos Figueredo Marçal.) x CLEUZA FERREIRA R JANUÁRIO (ADVOGADO:
JOAO FELIPE DE MELO CALMON HOLLIDAY, ANTÔNIO CARLOS CARARA PONCIANO, CHRISTOVAM RAMOS PINTO
NETO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000634-97.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000634-3/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal do benefício previdenciário do recorrido, a partir de
1º/1/2004, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre as prestações não atingidas pela prescrição
quinquenal. Alega o recorrente a decadência do direito pleiteado, bem como violação ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito, à vedação de vinculação ao salário mínimo, e ainda, aos artigos 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/2003, que não
deferiram qualquer reajuste no valor dos benefícios. Alega também inexistência da prévia fonte de custeio e a
impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Conforme se verifica na carta de concessão, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da
concessão). Após a concessão da aposentadoria entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41,
aumentando o teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Ressalto, por fim, que a ação foi ajuizada em 23/05/2011, sendo impertinente a alegação de decadência do direito à revisão
da renda mensal do benefício a partir de janeiro de 2004.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

100 - 0000273-65.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000273-4/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: MARCELA BRAVIN BASSETTO.) x HELOISA MARIA MOREIRA (ADVOGADO:
CARLOS AMARAL.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000273-65.2011.4.02.5055/01 (2011.50.55.000273-4/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar e pagar as diferenças advindas da majoração do teto do benefício
estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Alega o recorrente violação ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito, à vedação de vinculação ao salário mínimo, e ainda, aos artigos 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/2003, que não
deferiram qualquer reajuste no valor dos benefícios. Alega também inexistência da prévia fonte de custeio e a
impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Conforme se verifica na carta de concessão, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da
concessão). Após a concessão da aposentadoria entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41,
aumentando o teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão



constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

101 - 0003161-22.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003161-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ELZA ELENA BOSSOES ALEGRO OLIVEIRA.) x GIRLEI ESCOPELLI GOMES
(ADVOGADO: RODRIGO LOPES BRANDÃO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003161-22.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.003161-1/01)



E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a autarquia previdenciária a revisar a renda mensal do benefício previdenciário do recorrido, a partir de
1º/1/2004, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a pagar as diferenças incidentes sobre as prestações não atingidas pela prescrição
quinquenal. Alega o recorrente a decadência do direito pleiteado, bem como violação ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito, à vedação de vinculação ao salário mínimo, e ainda, aos artigos 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/2003, que não
deferiram qualquer reajuste no valor dos benefícios. Alega também inexistência da prévia fonte de custeio e a
impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Conforme se verifica à fl. 50, o salário de benefício da parte autora foi limitado ao teto (na época da concessão). Após a
concessão da aposentadoria entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41, aumentando o teto dos
benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

102 - 0001008-16.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.001008-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ELDY SOUZA (ADVOGADO:
VANESSA DE FREITAS LOPES, JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS (PROCDOR: LILIAN BERTOLANI DO ESPÍRITO SANTO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001008-16.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.001008-5/01)

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação aos novos limites máximos para o valor dos benefícios do
RGPS, instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. A sentença fundamenta-se no fato de que a
parcela da média dos salários-de-contribuição que foi desconsiderada no momento do cálculo da renda mensal inicial do
benefício, por força do teto então vigente, foi recuperada mediante aplicação do art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94. Alega o
recorrente que não houve a incorporação da diferença percentual entre a média dos salários-de-contribuição e o teto
vigente no momento da concessão no primeiro reajuste de seu benefício. Diz ser necessária prova pericial para demonstrar
tal alegação, prova essa que não lhe foi oportunizada, embora expressamente requerida.

Conforme expressamente atestado na carta de concessão da aposentadoria, o salário de benefício da parte autora foi
limitado ao teto, na época da concessão, em 02/96. A sentença considerou que, no primeiro reajuste do benefício (05/96),
teria sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94, e que, conforme apurado pela Contadoria, não restou
nenhum resíduo da média dos salários-de-contribuição para ser incorporado no cálculo da renda mensal, não implicando a
revisão proposta modificação no valor da renda mensal do benefício previdenciário da parte autora.

O referido dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 21. Os benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213/91, com data de início a partir de 1º de março de 1994, o
salário-de-benefício será calculado nos termos do artigo 29 da referida lei, tomando-se os salários-de-contribuição
expressos em URV.
§ 3º Na hipótese de a média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-de-contribuição
vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média a o referido limite será incorporada ao valor
do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim
reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste.

Afigura-se-me equivocada a sentença. Primeiro porque a Contadoria (fls. 109/110) considerou que a autora recebeu R$
701,27 em maio/95, após reajuste pelo índice de 1,20316, sendo que o valor efetivamente recebido pela autora, como se vê
à fl. 6, foi de R$ 613,13 - o que significa que houve reajuste de 1,05193 em relação à renda mensal inicial (R$ 582,86).
Segundo porque, ainda que houvesse sido aplicado no reajuste de maio/95 o disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, tal
fato não impediria a revisão do salário-de-benefício em face dos novos tetos posteriormente fixados nas Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.

Em 1998 e 2004, respectivamente, entraram em vigor as Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, aumentando o
teto dos benefícios do RGPS para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente.

Em 03/05/2008, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO



PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. No caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não corresponde ao salário
de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

O INSS alega, nos embargos de declaração cujo acolhimento resultou na improcedência do pedido autoral, que a RMA
obtida com a diferença percentual entre a média dos salários-de-contribuição e o teto vigente na data da concessão, após
incorporada, foi inferior ao teto do salários-de-contribuição vigente na datada do primeiro reajuste. Isso, contudo, se deve ao
fato de que a aposentadoria da autora é proporcional, como se constata na carta de concessão (fl. 11), pelo que a renda
mensal inicial jamais poderia corresponder ao salário-de-benefício, não significando, portanto, que não haja direito à revisão
deste último - e da renda mensal do benefício -, sempre que a respectiva atualização resultar em valor igual ou superior ao
novo teto.

Pelo entendimento firmado pelo STF, sempre que for fixado novo teto previdenciário, o salário-de-benefício de valor igual ou
superior ao teto vigente na data da concessão do benefício deverá ser atualizado até a entrada em vigor do novo teto, e
caso permaneça igual ou superior a este, haverá direito à revisão do benefício.

Essa questão foi alegada pelo INSS e expressamente enfrentada no julgamento do RE 564.354/SE , como se verifica no
voto do Ministro Dias Toffoli, que concluiu pela improcedência do pedido, inclusive em razão do disposto no art. 21, § 3º da
Lei nº 8.880/94,  não tendo prevalecido, contudo, tal entendimento.

Assim é que, ainda que tenha sido aplicado o disposto no art. 21, § 3º da Lei nº 8.880/94, não há óbice à revisão do
benefício por força das EC 20/98 e 41/2003, desde que verificado que o salário-de-benefício atualizado é igual ou superior
aos novos tetos.

Observo que, tendo sido proposta a ação em 06/04/2011, todas as parcelas devidas no período de 12/1998 a 12/2003, em
face da revisão decorrente do novo teto fixado na EC 20/1998 restam prescritas, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal
de Justiça.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para reformar a sentença para:
(a) julgar improcedente o pedido de revisão da renda mensal do benefício em face do novo teto fixado pela Emenda
Constitucional nº 20/1998, em face da prescrição;

(b) julgar procedente o pedido de revisão da renda mensal do benefício em face do novo teto fixado pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, condenando o INSS a:

(b.1) revisar a renda mensal do benefício previdenciário da parte autora a partir de 1º/1/2004, mediante adequação ao novo
limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003; e

(b.2) pagar as diferenças decorrentes da revisão incidente sobre as prestações pagas a partir de 1º/1/2004, respeitada a



prescrição qüinqüenal, acrescidas de juros de mora contados a partir da citação, mais correção monetária, baseados nos
índices oficiais da caderneta de poupança.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS AO
NOVO TETO – ART. 21, § 3º DA LEI Nº 8.880/94 – APLICAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REVISÃO PELOS NOVOS TETOS
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

103 - 0000149-56.2009.4.02.5054/02 (2009.50.54.000149-0/02) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: RODRIGO BARBOSA DE BARROS.) x JOSE UIRIS SOAVE (ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA
DOMENEGHETTI.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000149-56.2009.4.02.5054/02 (2009.50.54.000149-0/02)

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSTO DE RENDA – COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA – BIS IN
IDEM – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ E PELA TNU – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – LEIS 7.713/88 E
9.250/95 – CRITÉRIO DE CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela UNIÃO, em face da sentença de fls. 80/89, que julgou procedente o pedido
no que concerne à restituição dos valores cobrados sobre a complementação da aposentadoria, declarando a inexistência
da relação jurídico-tributária entre as partes e condenou a União a restituir à parte autora o que foi recolhido indevidamente
a título de imposto de renda sobre sua aposentadoria complementar que, proporcionalmente, corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas pela autora no período de vigência da Lei nº 7.713/88 (01/01/1989 a 31/12/1995). Em suas razões
recursais, a recorrente requer seja decretada a nulidade da sentença por ter decidido a lide fora dos seus limites. Caso
vencida essa pretensão, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente ou, então,
que seja adotado novo critério de devolução dos valores.
Os pedidos de inexigibilidade de imposto de renda e restituição sobre o que foi indevidamente cobrado sobre a
complementação de aposentadoria são complementares e compatíveis entre si, inexistindo a inépcia e a nulidade declarada
pelo recorrente.
Importa reforçar que o tema da lide é afeito à competência dos Juizados Especiais Federais. No Conflito de Competência nº
101.969/ES, DJE 12.03.2009, o STJ afirmou que a jurisprudência daquela corte “é no sentido de que a eventual
necessidade de perícia não exclui da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas cujo proveito
econômico não exceda sessenta salários mínimos”.
Matéria pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais no sentido de que “não incide imposto de renda sobre os benefícios de previdência privada auferidos a partir de
janeiro de 1996 até o limite do que foi recolhido exclusivamente pelos beneficiários (excluídos os aportes das
patrocinadoras) sob a égide da Lei nº 7.713/88, ou seja, entre 01.01.89 e 31.12.95 ou entre 01.01.89 e a data de início da
aposentadoria, se anterior a janeiro de 1996”. PEDILEF 200685005020159, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels
Bilhalva, DJ de 09.02.2009.
Os requisitos para o reconhecimento do pedido são: (1) que tenham ocorrido contribuições por parte da parte autora no
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 e (2) que esteja aposentado. No caso dos autos, os documentos
colacionados pela parte autora demonstram o preenchimento dos dois requisitos, quais sejam: contribuições no período de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (fls. 72/75) e início da pensão em 01/07/2008 (fl. 18).
No julgamento do RE 566.621/RS, em 04/08/2011, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tendo como relatora a Ministra
Ellen Gracie, pacificou o entendimento de que, nas ações de repetição de indébito ou compensação de indébito tributário
ajuizadas após 09/06/2005, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. Segue informativo nº 634 do Supremo Tribunal



Federal:

“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005 [“Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I
do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art.
150 da referida Lei. Art. 4º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art.
3º, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”; CTN: “Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”]. Esse o consenso do Plenário que, em conclusão de julgamento,
desproveu, por maioria, recurso extraordinário interposto de decisão que reputara inconstitucional o citado preceito — v.
Informativo 585. Prevaleceu o voto proferido pela Min. Ellen Gracie, relatora, que, em suma, assentara a ofensa ao princípio
da segurança jurídica — nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, com suporte implícito e
expresso nos artigos 1º e 5º, XXXV, da CF — e considerara válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9.6.2005. Os Ministros Celso de Mello e
Luiz Fux, por sua vez, dissentiram apenas no tocante ao art. 3º da LC 118/2005 e afirmaram que ele seria aplicável aos
próprios fatos (pagamento indevido) ocorridos após o término do período de vacatio legis. Vencidos os Ministros Marco

�Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, que davam provimento ao recurso. RE 566621/RS, rel. Min. Ellen
Gracie, 4.8.2011. (RE-566621)”

O termo inicial da prescrição é a data de início do benefício correspondente à aposentadoria complementar, sempre
posterior a 1995, eis que a Lei nº 9.250/95 passou a produzir efeitos a partir de janeiro de 1996.
A data de início da pensão do beneficiário é 01/07/2008 (fl. 18). A presente ação foi ajuizada em 19/02/2009 (fl. 01). Assim,
não está prescrita a pretensão de obter o ressarcimento das retenções do imposto de renda sobre o benefício.
A apuração do indébito observará o seguinte:
As contribuições efetuadas pela parte autora no período compreendido entre janeiro de 1989 até dezembro de 1995
deverão ser atualizadas monetariamente pelos índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal.
O valor apurado, consistente no crédito da parte autora, deverá ser deduzido do montante recebido a título de
complementação de aposentadoria por ano-base, de acordo com as Declarações Anuais de Ajuste do IRPF dos exercícios
imediatamente seguintes à aposentadoria do demandante, devidamente atualizado, à data do encontro de contas, pelos
mesmos índices determinados no item anterior, recalculando-se, assim, o Imposto de Renda de cada exercício, de modo a
fixar-se o valor a ser restituído, quantia esta que deverá ser corrigida pela Taxa SELIC, com a exclusão de outro índice de
correção monetária ou de taxa de juros (EREsp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em
25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278).
Após a realização do referido cálculo, havendo saldo (relativo ao crédito da parte autora), o mesmo procedimento será
realizado nos exercícios seguintes, até o exaurimento do crédito, sendo que o saldo (de crédito) e o montante recebido a
título de complementação de aposentadoria dos anos-base subsequentes deverão ser novamente atualizados pelos índices
da Tabela de Precatórios da Justiça Federal até a data do novo acerto (anual).
Como guia de aplicação da fórmula de apuração do indébito anoto o exemplo elaborado pelo Juiz Federal MARCOS
ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento em Reexame Necessário
do processo nº 2007.70.00.025991-0/PR (DJ 28.01.2009):
“Suponha-se que o crédito relativo às contribuições vertidas entre 1989 e 1995 corresponda a R$ 150.000,00, e que o
beneficiário aposentou-se em 1º de janeiro de 1996, iniciando, assim, a percepção da aposentadoria complementar.
Suponha-se, também, que o valor total do benefício suplementar, recebido naquele ano, seja R$ 50.000,00. Assim, este
último valor deve ser totalmente deduzido. Então, o imposto devido naquele ano é zero. Logo, o valor de IR que foi
efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1996, deve ser integralmente restituído. Resta, ainda,
um crédito de R$ 100.000,00. No ano seguinte, repete-se a operação. Suponha-se que os rendimentos auferidos em 1997
correspondam a R$ 50.000,00. Este valor deve ser totalmente deduzido, o imposto devido será zero e, por consequência, o
IR efetivamente descontado da aposentadoria complementar, no ano de 1997, deve ser integralmente restituído. Resta,
ainda, um crédito de R$ 50.000,00.”
Em prosseguimento, é importante frisar que a operação mencionada acima deve ser repetida sucessivamente, até o
esgotamento do crédito. Na hipótese em que, após restituírem-se todos os valores, ainda restar crédito, a dedução do saldo
pode ser efetuada diretamente nas prestações mensais do benefício. Assim, o beneficiário não pagará IR até o
esgotamento do saldo a ser deduzido ou o que tiver sido pago será objeto de repetição.
Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, para reformar a sentença apenas no que
tange à forma de apuração do indébito e liquidação do julgado.
A União deverá ser intimada, após o trânsito em julgado, para efetuar, no prazo de sessenta dias, a revisão administrativa
das declarações anuais do imposto de renda pessoa física da parte autora, para excluir da base de cálculo do imposto
devido a parcela relativa ao crédito do contribuinte, na forma fixada por esta ementa. Eventual restituição administrativa de
imposto poderá ser computada. Se a União não dispuser das declarações de ajuste anual antigas, caberá ao autor o ônus
de apresentá-las, sob pena de prejudicar a liquidação.
Efetuada a revisão na forma estabelecida nesta ementa, deverá a ré informar ao Juízo o valor total da restituição a ser
requisitado, sendo que, pelo fato de a parte autora ter optado pelo rito dos Juizados Especiais Federais, o valor total da
restituição não poderá ultrapassar o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos (valor vigente por ocasião do ajuizamento
da ação). Caso contrário, o Juízo a quo e esta Turma Recursal estariam decidindo sobre matéria para a qual seriam
absolutamente incompetentes.



Custas ex lege. Condenação da recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação,
visto que foi vencedora em mínima parte.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na
forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator
[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

104 - 0000936-29.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000936-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA.) x PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000936-29.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000936-8/01)

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AUXÍLIO-CRECHE – IMPOSTO DE RENDA – NÃO-INCIDÊNCIA – VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA – DESNECESSIDADE DE O AUTOR JUNTAR DECLARAÇÕES DE AJUSTE OU REALIZAR
RETIFICAÇÕES – FACULDADE DE OPÇÃO PELA REPETIÇÃO OU PELA COMPENSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da sentença que declarou a inexigibilidade do imposto
de renda sobre a parcela denominada auxílio-pré-escolar e determinou à ré a cessação da retenção na fonte pagadora,
bem como a condenou a restituir os valores retidos a esse título, ressaltando, ao final, que serão deduzidos, na
quantificação do indébito, valores eventualmente já percebidos a título de restituição de imposto de renda decorrente do
mesmo motivo. Alega a recorrente que o auxílio-creche configura acréscimo remuneratório, embora com designação
específica, tanto que a sua percepção não impõe a demonstração de que efetivamente necessita realizar despesas com
creches, sendo apenas com a demonstração da existência de dependente com idade entre 0 e 6 anos. Invoca o princípio
da universalidade, inscrito no art. 153, III, § 2º, I, da Constituição Federal para sustentar que toda verba recebida em
retribuição ao trabalho ofertado está sujeita a tributação, com exceção apenas de indenização ou de isenção expressa da
lei. Diz que o valor do auxílio-creche não é indenizatório, pois não é percebido em função de despesas provocadas pelo
exercício da função. Argumenta que não foi comprovado que o encargo do Estado de assegurar a assistência educacional
às crianças de 0 a 6 anos de idade em creches e pré-escolas não esteja sendo atendido. Pela eventualidade, sustenta que
o valor a ser restituído à parte autora deve corresponder àquele que remanescer após a retificação da declaração anual de
ajuste.

A possibilidade de o auxílio-creche e o auxílio pré-escolar, pagos sob a forma de reembolso, serem incluídos na incidência
do imposto de renda incidente sobre folha de salários, deve ser estudada a partir de dois pontos fundamentais, quais sejam:
a identificação da hipótese de incidência do tributo e a verificação da natureza remuneratória ou indenizatória das
mencionadas verbas. Verifica-se que tal verba recebida pelos empregados e servidores públicos guarda nítida natureza
indenizatória – razão pela qual não pode sobre ela incidir o tributo ora questionado.

Decorre a remuneração da quantia habitual que integra o patrimônio do servidor e é paga em razão do seu trabalho, em
dinheiro ou utilidades, como fruto da contraprestação por serviços prestados ou da mera disponibilidade. O breve conceito
acima já permite excluir da remuneração as verbas de caráter indenizatório e ressarcitório. A indenização possui natureza
reparadora ou substitutiva, como consequência excepcional, fortuita e mediatamente decorrente do contrato de trabalho, ao
passo que os valores ressarcitórios correspondem à restituição ao servidor de despesas diretamente relacionadas com a
execução dos serviços prestados.

O auxílio ora questionado constitui restituição de despesa feita com creche e pré-escola pelo servidor em benefício do
órgão em que exerce suas atividades que, valendo-se da prerrogativa de não constituir local apropriado para abrigar os
filhos daquele durante a amamentação e a fase pré-escolar, prefere reembolsá-lo dessa despesa para mantê-lo a seus
serviços. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO DA VERBA FIXADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO
A TÍTULO DE AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. 1. O imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2. No caso, os valores recebidos a
título de "auxílio-creche", possuem natureza indenizatória e não representam acréscimo patrimonial, já que constituem
simples reembolsos de despesas efetuadas pelos servidores por conta de obrigação legalmente imposta à Administração
Pública. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RESP 200703083258, TEORI ALBINO ZAVASCKI, - PRIMEIRA TURMA, 29/04/2009).



PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO-INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. 1. Os valores
percebidos a título de auxílio-creche, benefício trabalhista de nítido caráter indenizatório, não integram o
salário-de-contribuição. Inteligência do verbete sumular n.º 310/STJ: "O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição"
(Precedentes: REsp n.º 412.238/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 07/11/2006; EDcl no
REsp n.º 667.927/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 06/02/2006; e EREsp n.º 413.322/RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 14/04/2003) 2. Agravo Regimental desprovido. (AGA 200900546219,
LUIZ FUX, - PRIMEIRA TURMA, 20/04/2010).

De fato, o reembolso (assistência indireta) restitui o empregado dos gastos despendidos com creches e estabelecimentos
análogos, despesas estas que deveriam, em princípio, pertencer à esfera do empregador, através da disponibilização do
serviço em espécie - o que não se confunde com remuneração. Depreende-se, desta feita, que o valor reembolsado não
possui cunho remuneratório, mas indenizatório, na medida em que não traz qualquer acréscimo ao patrimônio do servidor;
ao contrário, permite a restituição das despesas que em verdade constituem um dever do empregador.

A educação infantil (em creche e pré-escola, destinada às crianças até cinco anos de idade) é dever do Estado, sendo
garantido pelo art. 206, IV da Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 53 de 2006, representando direito
subjetivo dos cidadãos. Exatamente para cumprir tal garantia é que os entes públicos oferecem (com suas limitações e de
forma insuficiente, repise-se) creches e pré-escolas públicas. Nesse compasso, e apenas a título de argumentação, seria
possível apenas exigir que a parte autora juntasse aos autos declaração de que não utiliza creche ou pré-escola mantidas
pelo Poder Público, visto que, se isso ocorresse, estaria sendo duplamente beneficiada. Ultrapassada essa condição, exigir
que o servidor ou magistrado demonstre que o filho está regularmente matriculado em creche ou pré-escola particular é
irrelevante, visto que estes poderiam optar livremente pela assistência em estabelecimentos particulares ou manter a
criança sob guarda e vigilância de terceiros (babás, familiares, etc.). Essa escolha pertence ao servidor ou magistrado e não
cabe à União irresignar-se quanto a tal liberdade.

Quanto à regulamentação do Plano de Assistência Pré-Escolar (PAPE) a partir de 2001 (períodos anteriores estariam
indubitavelmente prescritos e não teriam utilidade prática) tem-se que:
A Instrução Normativa nº 28/01, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, revisada em 03/2003, previa que os setores
responsáveis pela inscrição dos beneficiários receberiam até o dia 10 de cada mês a cópia do recibo da mensalidade paga
no estabelecimento de ensino, sendo assim, o auxílio pré-escolar era processado na forma de reembolso.
A partir de 29/11/2007, com a publicação da Resolução nº 588 do Conselho da Justiça Federal, os beneficiários passaram a
receber, em pecúnia, o valor fixado por dependente desde o mês de sua inscrição, independentemente de vínculo com
instituições de ensino, até o mês em que o menor completasse 06 (seis) anos.
Posteriormente, a Resolução nº 04, de 14 de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal revogou a Resolução anterior
e regulamentou, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a concessão do auxílio pré-escolar, entre
outros. Tal auxílio encontra-se regulamentado nos arts. 75 a 95 da Resolução. Depreende-se do texto legal que, para fins
de recebimento do auxílio, basta que o servidor ou magistrado faça a inscrição dos dependentes mediante preenchimento
de formulários próprios fornecidos pelo setor competente do órgão. Ademais, o valor a ser pago como auxílio pré-escolar
será único e deverá ser fixado em ato do Conselho da Justiça Federal, de modo a se observar a disponibilidade
orçamentária e a sua distribuição isonômica entre os Tribunais Regionais Federais e o Conselho da Justiça Federal.

8. Observa-se que a forma de pagamento do auxílio-creche foi alterada com a Resolução nº 588 do CJF, passando
do reembolso para o simples pagamento após a inscrição no órgão competente. Tal mudança não autoriza a solicitação de
documentos por parte da União, independentemente da data em que houve o pagamento do referido auxílio (antes ou após
2007), visto que os valores foram pagos com observância das determinações contidas nas Resoluções. Se para receber o
auxílio-creche, o servidor ou magistrado teve que comprovar apenas a regular qualidade de beneficiário do menor,
amparado por norma federal, incabível a discussão da validade da norma no bojo desta ação.

9. In casu, o servidor comprovou, através de documento fornecido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da Seção
Judiciária do Espírito Santo, os valores percebidos no período de 2010 a janeiro de 2011 a título de “Reembolso
Auxílio-Creche”, assim como o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 06). Tal documento possui fé pública, com
presunção de veracidade e deve ser o documento utilizado pela União Federal para fins de recálculo, visto que discrimina o
montante recebido e o imposto de renda retido, dados necessários para a retificação.

10. Ressalte-se, por fim, que para fins de liquidação da sentença não há necessidade da juntada das declarações de
ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, como bem entendeu a Turma
Nacional de Uniformização, visto que é faculdade do contribuinte optar pela repetição ou pela compensação. Nesse sentido,
confira-se o julgamento da TNU no processo n.º 2008.71.50.012427-1, publicado no DOU, SEÇÃO 1, em 08/06/2012.

TRIBUTÁRIO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OPTAR PELA REPETIÇÃO MEDIANTE RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELO AJUSTE ANUAL OU POR RPV/PRECATÓRIO JUDICIAL – INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO 1. Através da presente ação a autora buscou a Declaração de Inexigibilidade de Imposto de Renda sobre a
parcela Indenizatória, denominada “Auxílio Creche-Babá” e a Repetição do Indébito dos valores que lhe foram, ilegalmente,
tributados. O pedido foi julgado procedente condenando a União a restituir o indébito referente aos últimos dez anos,
acrescido de correção monetária e juros pela Taxa SELIC. A União recorreu quanto à prescrição, o mérito e quanto à forma
de restituição do indébito. Em apertada síntese defende que a devolução dos valores retidos indevidamente a título de



Imposto de Renda sobre as férias, deve ocorrer mediante a retificação das declarações de Imposto de Renda da autora. A
Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da União para determinar que “o valor do imposto de renda retido no
ano-base 2008 deverá ser incluído pela parte autora em sua declaração de rendimento desse ano, quando da apresentação
no exercício 2009. Com isso, é de ser excluído do cálculo dos presentes autos”. A parte autora interpõe o presente
incidente requerendo que a repetição seja feita por RPV ou por Precatório judicial. Colaciona como paradigma julgados do
STJ, mormente o AgRgREsp 928.169, no qual o Superior firmou o entendimento de que tratando-se de acão de repetição
de indébito, a restituição deve ser feita pela regra geral, observado o art. 100 da CR 88, descabendo ao Tribunal modificar o
pedido, determinando a retificação da declaração anual de ajuste (REsp 801218, REl. Min. Eliana Calmon).
2. De fato, a jurisprudência desta TNU entende que no tocante à forma de devolução não se trata de questão processual,
mas sim de direito material, razão pela qual inaplicável a Súmula 43. Outrossim, a jurisprudência colacionada é a dominante
no STJ, bem como a desta TNU (PEDILEF 200670500072582, Rel. Juíza Federal Jacqueline Bilhalva; PEDILEF
200672950036052; Rel. Juiz Federal Élio Wanderley; PEDILEF 200485005010224, Rel. Juiz Federal Valter Maccarone).
3. Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
PARA deferir a restituição da retenção indevida do Imposto de Renda sobre a rubrica “Auxílio Creche-Babá, do modo
autorizado pela sentença, isto é, através de Requisição de Pequeno Valor, sem a necessidade da juntada das declarações
de ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, FIRMANDO A TESE de que no
ressarcimento de indébito tributário, tem o contribuinte a faculdade de optar pela repetição ou pela compensação, e,
optando pela primeira, não pode sua escolha ser alterada, judicialmente, em sentido contrário à sua vontade. Brasília, maio
de 2012. (g.n.)

Recurso conhecido e improvido.

12. Custas ex lege. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10 % sobre
o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

105 - 0000153-37.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000153-9/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA.) x GIDEON DRESCHER.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000153-37.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000153-9/01)

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AUXÍLIO-CRECHE – IMPOSTO DE RENDA – NÃO-INCIDÊNCIA – VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA – DESNECESSIDADE DE O AUTOR JUNTAR DECLARAÇÕES DE AJUSTE OU REALIZAR
RETIFICAÇÕES – FACULDADE DE OPÇÃO PELA REPETIÇÃO OU PELA COMPENSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da sentença que declarou a existência de relação
jurídica tributária entre a parte autora e a União, mas que tal relação é de não incidência de Imposto de Renda sobre
“auxílio pré-escolar” e “auxílio-creche”, bem como condenou a União a restituir à parte autora o imposto de renda que tenha
incidido sobre tais verbas desde cinco anos antes do ajuizamento da ação, fixando, ainda, que tal devolução deverá
observar o regime de competência dentro do exercício fiscal correspondente, a ser apurado como a diferença entre o
resultado da declaração original e a retificada. Alega a recorrente a ausência da necessária comprovação da realização de
despesas com creche ou pré-escola. Pela eventualidade, sustenta que os valores gastos com educação são isentos até o
limite legal, pelo que o valor recebido pelo contribuinte até esse limite não constitui indenização. Afirma que nos exercícios
de 2007 e 2008 já foram deduzidos dos rendimentos tributáveis despesas com instrução. Argumenta, ainda, que o valor a
ser restituído à parte autora deve corresponder àquele que remanescer após a retificação da declaração anual de ajuste.

A possibilidade de o auxílio-creche e o auxílio pré-escolar, pagos sob a forma de reembolso, serem incluídos na incidência
do imposto de renda incidente sobre folha de salários, deve ser estudada a partir de dois pontos fundamentais, quais sejam:
a identificação da hipótese de incidência do tributo e a verificação da natureza remuneratória ou indenizatória das
mencionadas verbas. Verifica-se que tal verba recebida pelos empregados e servidores públicos guarda nítida natureza
indenizatória – razão pela qual não pode sobre ela incidir o tributo ora questionado.



Decorre a remuneração da quantia habitual que integra o patrimônio do servidor e é paga em razão do seu trabalho, em
dinheiro ou utilidades, como fruto da contraprestação por serviços prestados ou da mera disponibilidade. O breve conceito
acima já permite excluir da remuneração as verbas de caráter indenizatório e ressarcitório. A indenização possui natureza
reparadora ou substitutiva, como consequência excepcional, fortuita e mediatamente decorrente do contrato de trabalho, ao
passo que os valores ressarcitórios correspondem à restituição ao servidor de despesas diretamente relacionadas com a
execução dos serviços prestados.

O auxílio ora questionado constitui restituição de despesa feita com creche e pré-escola pelo servidor em benefício do
órgão em que exerce suas atividades que, valendo-se da prerrogativa de não constituir local apropriado para abrigar os
filhos daquele durante a amamentação e a fase pré-escolar, prefere reembolsá-lo dessa despesa para mantê-lo a seus
serviços. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO DA VERBA FIXADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO
A TÍTULO DE AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. 1. O imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2. No caso, os valores recebidos a
título de "auxílio-creche", possuem natureza indenizatória e não representam acréscimo patrimonial, já que constituem
simples reembolsos de despesas efetuadas pelos servidores por conta de obrigação legalmente imposta à Administração
Pública. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RESP 200703083258, TEORI ALBINO ZAVASCKI, - PRIMEIRA TURMA, 29/04/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO-INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. 1. Os valores
percebidos a título de auxílio-creche, benefício trabalhista de nítido caráter indenizatório, não integram o
salário-de-contribuição. Inteligência do verbete sumular n.º 310/STJ: "O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição"
(Precedentes: REsp n.º 412.238/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 07/11/2006; EDcl no
REsp n.º 667.927/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 06/02/2006; e EREsp n.º 413.322/RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 14/04/2003) 2. Agravo Regimental desprovido. (AGA 200900546219,
LUIZ FUX, - PRIMEIRA TURMA, 20/04/2010).

De fato, o reembolso (assistência indireta) restitui o empregado dos gastos despendidos com creches e estabelecimentos
análogos, despesas estas que deveriam, em princípio, pertencer à esfera do empregador, através da disponibilização do
serviço em espécie - o que não se confunde com remuneração. Depreende-se, desta feita, que o valor reembolsado não
possui cunho remuneratório, mas indenizatório, na medida em que não traz qualquer acréscimo ao patrimônio do servidor;
ao contrário, permite a restituição das despesas que em verdade constituem um dever do empregador.

A educação infantil (em creche e pré-escola, destinada às crianças até cinco anos de idade) é dever do Estado, sendo
garantido pelo art. 206, IV da Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 53 de 2006, representando direito
subjetivo dos cidadãos. Exatamente para cumprir tal garantia é que os entes públicos oferecem (com suas limitações e de
forma insuficiente, repise-se) creches e pré-escolas públicas. Nesse compasso, e apenas a título de argumentação, seria
possível apenas exigir que a parte autora juntasse aos autos declaração de que não utiliza creche ou pré-escola mantidas
pelo Poder Público, visto que, se isso ocorresse, estaria sendo duplamente beneficiada. Ultrapassada essa condição, exigir
que o servidor ou magistrado demonstre que o filho está regularmente matriculado em creche ou pré-escola particular é
irrelevante, visto que estes poderiam optar livremente pela assistência em estabelecimentos particulares ou manter a
criança sob guarda e vigilância de terceiros (babás, familiares, etc.). Essa escolha pertence ao servidor ou magistrado e não
cabe à União irresignar-se quanto a tal liberdade.

Quanto à regulamentação do Plano de Assistência Pré-Escolar (PAPE) a partir de 2001 (períodos anteriores estariam
indubitavelmente prescritos e não teriam utilidade prática) tem-se que:
A Instrução Normativa nº 28/01, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, revisada em 03/2003, previa que os setores
responsáveis pela inscrição dos beneficiários receberiam até o dia 10 de cada mês a cópia do recibo da mensalidade paga
no estabelecimento de ensino, sendo assim, o auxílio pré-escolar era processado na forma de reembolso.
A partir de 29/11/2007, com a publicação da Resolução nº 588 do Conselho da Justiça Federal, os beneficiários passaram a
receber, em pecúnia, o valor fixado por dependente desde o mês de sua inscrição, independentemente de vínculo com
instituições de ensino, até o mês em que o menor completasse 06 (seis) anos.
Posteriormente, a Resolução nº 04, de 14 de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal revogou a Resolução anterior
e regulamentou, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a concessão do auxílio pré-escolar, entre
outros. Tal auxílio encontra-se regulamentado nos arts. 75 a 95 da Resolução. Depreende-se do texto legal que, para fins
de recebimento do auxílio, basta que o servidor ou magistrado faça a inscrição dos dependentes mediante preenchimento
de formulários próprios fornecidos pelo setor competente do órgão. Ademais, o valor a ser pago como auxílio pré-escolar
será único e deverá ser fixado em ato do Conselho da Justiça Federal, de modo a se observar a disponibilidade
orçamentária e a sua distribuição isonômica entre os Tribunais Regionais Federais e o Conselho da Justiça Federal.

8. Observa-se que a forma de pagamento do auxílio-creche foi alterada com a Resolução nº 588 do CJF, passando
do reembolso para o simples pagamento após a inscrição no órgão competente. Tal mudança não autoriza a solicitação de
documentos por parte da União, independentemente da data em que houve o pagamento do referido auxílio (antes ou após
2007), visto que os valores foram pagos com observância das determinações contidas nas Resoluções. Se para receber o



auxílio-creche, o servidor ou magistrado teve que comprovar apenas a regular qualidade de beneficiário do menor,
amparado por norma federal, incabível a discussão da validade da norma no bojo desta ação.

9. In casu, o servidor comprovou, através de documento fornecido pela Coordenadoria de Folhas de Pagamento do
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, os valores percebidos no período de 2006 a 2010 a título de “Reembolso
Auxílio-Creche”, assim como o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 20). Tal documento possui fé pública, com
presunção de veracidade e deve ser o documento utilizado pela União Federal para fins de recálculo, visto que discrimina o
montante recebido e o imposto de renda retido, dados necessários para a retificação.

10. Ressalte-se, por fim, que para fins de liquidação da sentença não há necessidade da juntada das declarações de
ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, como bem entendeu a Turma
Nacional de Uniformização, visto que é faculdade do contribuinte optar pela repetição ou pela compensação. Nesse sentido,
confira-se o julgamento da TNU no processo n.º 2008.71.50.012427-1, publicado no DOU, SEÇÃO 1, em 08/06/2012.

TRIBUTÁRIO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OPTAR PELA REPETIÇÃO MEDIANTE RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELO AJUSTE ANUAL OU POR RPV/PRECATÓRIO JUDICIAL – INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO 1. Através da presente ação a autora buscou a Declaração de Inexigibilidade de Imposto de Renda sobre a
parcela Indenizatória, denominada “Auxílio Creche-Babá” e a Repetição do Indébito dos valores que lhe foram, ilegalmente,
tributados. O pedido foi julgado procedente condenando a União a restituir o indébito referente aos últimos dez anos,
acrescido de correção monetária e juros pela Taxa SELIC. A União recorreu quanto à prescrição, o mérito e quanto à forma
de restituição do indébito. Em apertada síntese defende que a devolução dos valores retidos indevidamente a título de
Imposto de Renda sobre as férias, deve ocorrer mediante a retificação das declarações de Imposto de Renda da autora. A
Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da União para determinar que “o valor do imposto de renda retido no
ano-base 2008 deverá ser incluído pela parte autora em sua declaração de rendimento desse ano, quando da apresentação
no exercício 2009. Com isso, é de ser excluído do cálculo dos presentes autos”. A parte autora interpõe o presente
incidente requerendo que a repetição seja feita por RPV ou por Precatório judicial. Colaciona como paradigma julgados do
STJ, mormente o AgRgREsp 928.169, no qual o Superior firmou o entendimento de que tratando-se de acão de repetição
de indébito, a restituição deve ser feita pela regra geral, observado o art. 100 da CR 88, descabendo ao Tribunal modificar o
pedido, determinando a retificação da declaração anual de ajuste (REsp 801218, REl. Min. Eliana Calmon).
2. De fato, a jurisprudência desta TNU entende que no tocante à forma de devolução não se trata de questão processual,
mas sim de direito material, razão pela qual inaplicável a Súmula 43. Outrossim, a jurisprudência colacionada é a dominante
no STJ, bem como a desta TNU (PEDILEF 200670500072582, Rel. Juíza Federal Jacqueline Bilhalva; PEDILEF
200672950036052; Rel. Juiz Federal Élio Wanderley; PEDILEF 200485005010224, Rel. Juiz Federal Valter Maccarone).
3. Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
PARA deferir a restituição da retenção indevida do Imposto de Renda sobre a rubrica “Auxílio Creche-Babá, do modo
autorizado pela sentença, isto é, através de Requisição de Pequeno Valor, sem a necessidade da juntada das declarações
de ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, FIRMANDO A TESE de que no
ressarcimento de indébito tributário, tem o contribuinte a faculdade de optar pela repetição ou pela compensação, e,
optando pela primeira, não pode sua escolha ser alterada, judicialmente, em sentido contrário à sua vontade. Brasília, maio
de 2012. (g.n.)

Recurso conhecido e improvido.

12. Custas ex lege. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10 % sobre
o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

106 - 0001193-20.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.001193-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: GUSTAVO DE RESENDE RAPOSO.) x ELIANE RAMOS CABRAL PINHO.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001193-20.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.001193-8/01)

EMENTA



TRIBUTÁRIO – AUXÍLIO-CRECHE – IMPOSTO DE RENDA – NÃO-INCIDÊNCIA – VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA – DESNECESSIDADE DE O AUTOR JUNTAR DECLARAÇÕES DE AJUSTE OU REALIZAR
RETIFICAÇÕES – FACULDADE DE OPÇÃO PELA REPETIÇÃO OU PELA COMPENSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da sentença que declarou a existência de relação
jurídica tributária entre a parte autora e a União, mas que tal relação é de não incidência de Imposto de Renda sobre
“auxílio pré-escolar” e “auxílio-creche”, bem como condenou a União a restituir à parte autora o imposto de renda que tenha
incidido sobre tais verbas desde cinco anos antes do ajuizamento da ação, fixando, ainda, que tal devolução deverá
observar o regime de competência dentro do exercício fiscal correspondente, a ser apurado como a diferença entre o
resultado da declaração original e a retificada. Alega a recorrente a ausência da necessária comprovação da realização de
despesas com creche ou pré-escola. Aduz que o limite etário estipulado no artigo 208, V, da Constituição Federal, a partir
da Emenda Constitucional nº 53/2006, é de cinco anos de idade. Pela eventualidade, sustenta que os valores gastos com
educação são isentos até o limite legal, pelo que o valor recebido pelo contribuinte até esse limite não constitui indenização.
Argumenta, ainda, que deve ser suprimida a multa diária imposta à União na sentença em caso de atraso na apresentação
dos cálculos, por se mostrar elevada e também pela necessidade de complementação da documentação da parte autora
(cópias dos contra-cheques), para que a União possa se desincumbir do encargo de apurar o indébito.

A possibilidade de o auxílio-creche e o auxílio pré-escolar, pagos sob a forma de reembolso, serem incluídos na incidência
do imposto de renda incidente sobre folha de salários, deve ser estudada a partir de dois pontos fundamentais, quais sejam:
a identificação da hipótese de incidência do tributo e a verificação da natureza remuneratória ou indenizatória das
mencionadas verbas. Verifica-se que tal verba recebida pelos empregados e servidores públicos guarda nítida natureza
indenizatória – razão pela qual não pode sobre ela incidir o tributo ora questionado.

Decorre a remuneração da quantia habitual que integra o patrimônio do servidor e é paga em razão do seu trabalho, em
dinheiro ou utilidades, como fruto da contraprestação por serviços prestados ou da mera disponibilidade. O breve conceito
acima já permite excluir da remuneração as verbas de caráter indenizatório e ressarcitório. A indenização possui natureza
reparadora ou substitutiva, como consequência excepcional, fortuita e mediatamente decorrente do contrato de trabalho, ao
passo que os valores ressarcitórios correspondem à restituição ao servidor de despesas diretamente relacionadas com a
execução dos serviços prestados.

O auxílio ora questionado constitui restituição de despesa feita com creche e pré-escola pelo servidor em benefício do
órgão em que exerce suas atividades que, valendo-se da prerrogativa de não constituir local apropriado para abrigar os
filhos daquele durante a amamentação e a fase pré-escolar, prefere reembolsá-lo dessa despesa para mantê-lo a seus
serviços. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO DA VERBA FIXADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO
A TÍTULO DE AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. 1. O imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2. No caso, os valores recebidos a
título de "auxílio-creche", possuem natureza indenizatória e não representam acréscimo patrimonial, já que constituem
simples reembolsos de despesas efetuadas pelos servidores por conta de obrigação legalmente imposta à Administração
Pública. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RESP 200703083258, TEORI ALBINO ZAVASCKI, - PRIMEIRA TURMA, 29/04/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO-INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. 1. Os valores
percebidos a título de auxílio-creche, benefício trabalhista de nítido caráter indenizatório, não integram o
salário-de-contribuição. Inteligência do verbete sumular n.º 310/STJ: "O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição"
(Precedentes: REsp n.º 412.238/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 07/11/2006; EDcl no
REsp n.º 667.927/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 06/02/2006; e EREsp n.º 413.322/RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 14/04/2003) 2. Agravo Regimental desprovido. (AGA 200900546219,
LUIZ FUX, - PRIMEIRA TURMA, 20/04/2010).

De fato, o reembolso (assistência indireta) restitui o empregado dos gastos despendidos com creches e estabelecimentos
análogos, despesas estas que deveriam, em princípio, pertencer à esfera do empregador, através da disponibilização do
serviço em espécie - o que não se confunde com remuneração. Depreende-se, desta feita, que o valor reembolsado não
possui cunho remuneratório, mas indenizatório, na medida em que não traz qualquer acréscimo ao patrimônio do servidor;
ao contrário, permite a restituição das despesas que em verdade constituem um dever do empregador.

A educação infantil (em creche e pré-escola, destinada às crianças até cinco anos de idade) é dever do Estado, sendo
garantido pelo art. 206, IV da Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 53 de 2006, representando direito
subjetivo dos cidadãos. Exatamente para cumprir tal garantia é que os entes públicos oferecem (com suas limitações e de
forma insuficiente, repise-se) creches e pré-escolas públicas. Nesse compasso, e apenas a título de argumentação, seria
possível apenas exigir que a parte autora juntasse aos autos declaração de que não utiliza creche ou pré-escola mantidas
pelo Poder Público, visto que, se isso ocorresse, estaria sendo duplamente beneficiada. Ultrapassada essa condição, exigir
que o servidor ou magistrado demonstre que o filho está regularmente matriculado em creche ou pré-escola particular é



irrelevante, visto que estes poderiam optar livremente pela assistência em estabelecimentos particulares ou manter a
criança sob guarda e vigilância de terceiros (babás, familiares, etc.). Essa escolha pertence ao servidor ou magistrado e não
cabe à União irresignar-se quanto a tal liberdade.

Quanto à regulamentação do Plano de Assistência Pré-Escolar (PAPE) a partir de 2001 (períodos anteriores estariam
indubitavelmente prescritos e não teriam utilidade prática) tem-se que:
A Instrução Normativa nº 28/01, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, revisada em 03/2003, previa que os setores
responsáveis pela inscrição dos beneficiários receberiam até o dia 10 de cada mês a cópia do recibo da mensalidade paga
no estabelecimento de ensino, sendo assim, o auxílio pré-escolar era processado na forma de reembolso.
A partir de 29/11/2007, com a publicação da Resolução nº 588 do Conselho da Justiça Federal, os beneficiários passaram a
receber, em pecúnia, o valor fixado por dependente desde o mês de sua inscrição, independentemente de vínculo com
instituições de ensino, até o mês em que o menor completasse 06 (seis) anos.
Posteriormente, a Resolução nº 04, de 14 de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal revogou a Resolução anterior
e regulamentou, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a concessão do auxílio pré-escolar, entre
outros. Tal auxílio encontra-se regulamentado nos arts. 75 a 95 da Resolução. Depreende-se do texto legal que, para fins
de recebimento do auxílio, basta que o servidor ou magistrado faça a inscrição dos dependentes mediante preenchimento
de formulários próprios fornecidos pelo setor competente do órgão. Ademais, o valor a ser pago como auxílio pré-escolar
será único e deverá ser fixado em ato do Conselho da Justiça Federal, de modo a se observar a disponibilidade
orçamentária e a sua distribuição isonômica entre os Tribunais Regionais Federais e o Conselho da Justiça Federal.

8. Observa-se que a forma de pagamento do auxílio-creche foi alterada com a Resolução nº 588 do CJF, passando
do reembolso para o simples pagamento após a inscrição no órgão competente. Tal mudança não autoriza a solicitação de
documentos por parte da União, independentemente da data em que houve o pagamento do referido auxílio (antes ou após
2007), visto que os valores foram pagos com observância das determinações contidas nas Resoluções. Se para receber o
auxílio-creche, o servidor ou magistrado teve que comprovar apenas a regular qualidade de beneficiário do menor,
amparado por norma federal, incabível a discussão da validade da norma no bojo desta ação.

9. In casu, o servidor comprovou, através de documento fornecido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da Seção
Judiciária do Espírito Santo, os valores percebidos no período de 2007 a 2012 a título de “Reembolso Auxílio-Creche”,
assim como o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 18). Tal documento possui fé pública, com presunção de
veracidade e deve ser o documento utilizado pela União para fins de recálculo, visto que discrimina o montante recebido e o
imposto de renda retido, dados necessários para a retificação.

10. Ressalte-se, por fim, que para fins de liquidação da sentença não há necessidade da juntada das declarações de
ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, como bem entendeu a Turma
Nacional de Uniformização, visto que é faculdade do contribuinte optar pela repetição ou pela compensação. Nesse sentido,
confira-se o julgamento da TNU no processo n.º 2008.71.50.012427-1, publicado no DOU, SEÇÃO 1, em 08/06/2012.

TRIBUTÁRIO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OPTAR PELA REPETIÇÃO MEDIANTE RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELO AJUSTE ANUAL OU POR RPV/PRECATÓRIO JUDICIAL – INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO 1. Através da presente ação a autora buscou a Declaração de Inexigibilidade de Imposto de Renda sobre a
parcela Indenizatória, denominada “Auxílio Creche-Babá” e a Repetição do Indébito dos valores que lhe foram, ilegalmente,
tributados. O pedido foi julgado procedente condenando a União a restituir o indébito referente aos últimos dez anos,
acrescido de correção monetária e juros pela Taxa SELIC. A União recorreu quanto à prescrição, o mérito e quanto à forma
de restituição do indébito. Em apertada síntese defende que a devolução dos valores retidos indevidamente a título de
Imposto de Renda sobre as férias, deve ocorrer mediante a retificação das declarações de Imposto de Renda da autora. A
Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da União para determinar que “o valor do imposto de renda retido no
ano-base 2008 deverá ser incluído pela parte autora em sua declaração de rendimento desse ano, quando da apresentação
no exercício 2009. Com isso, é de ser excluído do cálculo dos presentes autos”. A parte autora interpõe o presente
incidente requerendo que a repetição seja feita por RPV ou por Precatório judicial. Colaciona como paradigma julgados do
STJ, mormente o AgRgREsp 928.169, no qual o Superior firmou o entendimento de que tratando-se de acão de repetição
de indébito, a restituição deve ser feita pela regra geral, observado o art. 100 da CR 88, descabendo ao Tribunal modificar o
pedido, determinando a retificação da declaração anual de ajuste (REsp 801218, REl. Min. Eliana Calmon).
2. De fato, a jurisprudência desta TNU entende que no tocante à forma de devolução não se trata de questão processual,
mas sim de direito material, razão pela qual inaplicável a Súmula 43. Outrossim, a jurisprudência colacionada é a dominante
no STJ, bem como a desta TNU (PEDILEF 200670500072582, Rel. Juíza Federal Jacqueline Bilhalva; PEDILEF
200672950036052; Rel. Juiz Federal Élio Wanderley; PEDILEF 200485005010224, Rel. Juiz Federal Valter Maccarone).
3. Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
PARA deferir a restituição da retenção indevida do Imposto de Renda sobre a rubrica “Auxílio Creche-Babá, do modo
autorizado pela sentença, isto é, através de Requisição de Pequeno Valor, sem a necessidade da juntada das declarações
de ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, FIRMANDO A TESE de que no
ressarcimento de indébito tributário, tem o contribuinte a faculdade de optar pela repetição ou pela compensação, e,
optando pela primeira, não pode sua escolha ser alterada, judicialmente, em sentido contrário à sua vontade. Brasília, maio
de 2012. (g.n.)

Quanto à determinação de apuração administrativa das diferenças devidas, pela União, no prazo de sessenta dias contados
de sua intimação após o trânsito em julgado da sentença, do sob pena de multa diária, a sentença mostra-se correta, pelos



fundamentos nela expostos, no sentido de que a ré possui maiores condições e facilidades na elaboração dos
discriminativos dos valores devidos, já que detentora dos elementos de cálculos. Não há necessidade de complementação
da documentação, conforme item 9 desta ementa. O valor da multa fixada (R$ 200,00) não se mostra elevado,
considerando que objetiva inibir o atraso no cumprimento da obrigação, não podendo, por isso, corresponder a quantia que
seja irrisória para a União Federal.

Recurso conhecido e improvido.

123. Custas ex lege. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10 % sobre
o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

107 - 0003199-97.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.003199-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO FEDERAL
(PROCDOR: MARINA RIBEIRO FLEURY.) x WALTER NUNES LYRIO.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003199-97.2012.4.02.5050/01 (2012.50.50.003199-8/01)

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AUXÍLIO-CRECHE – IMPOSTO DE RENDA – NÃO-INCIDÊNCIA – VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA – DESNECESSIDADE DE O AUTOR JUNTAR DECLARAÇÕES DE AJUSTE OU REALIZAR
RETIFICAÇÕES – FACULDADE DE OPÇÃO PELA REPETIÇÃO OU PELA COMPENSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da sentença que declarou a existência de relação
jurídica tributária entre a parte autora e a União, mas que tal relação é de não incidência de Imposto de Renda sobre
“auxílio pré-escolar” e “auxílio-creche”, bem como condenou a União a restituir à parte autora o imposto de renda que tenha
incidido sobre tais verbas desde cinco anos antes do ajuizamento da ação, fixando, ainda, que tal devolução deverá
observar o regime de competência dentro do exercício fiscal correspondente, a ser apurado como a diferença entre o
resultado da declaração original e a retificada. Alega a recorrente a ausência da necessária comprovação da realização de
despesas com creche ou pré-escola. Pela eventualidade, sustenta que os valores gastos com educação são isentos até o
limite legal, pelo que o valor recebido pelo contribuinte até esse limite não constitui indenização. Argumenta, ainda, que
cabe à parte autora a elaboração dos cálculos de execução do julgado, devendo ser suprimida a multa diária imposta à
União na sentença em caso de atraso na apresentação dos cálculos.

A possibilidade de o auxílio-creche e o auxílio pré-escolar, pagos sob a forma de reembolso, serem incluídos na incidência
do imposto de renda incidente sobre folha de salários, deve ser estudada a partir de dois pontos fundamentais, quais sejam:
a identificação da hipótese de incidência do tributo e a verificação da natureza remuneratória ou indenizatória das
mencionadas verbas. Verifica-se que tal verba recebida pelos empregados e servidores públicos guarda nítida natureza
indenizatória – razão pela qual não pode sobre ela incidir o tributo ora questionado.

Decorre a remuneração da quantia habitual que integra o patrimônio do servidor e é paga em razão do seu trabalho, em
dinheiro ou utilidades, como fruto da contraprestação por serviços prestados ou da mera disponibilidade. O breve conceito
acima já permite excluir da remuneração as verbas de caráter indenizatório e ressarcitório. A indenização possui natureza
reparadora ou substitutiva, como consequência excepcional, fortuita e mediatamente decorrente do contrato de trabalho, ao
passo que os valores ressarcitórios correspondem à restituição ao servidor de despesas diretamente relacionadas com a
execução dos serviços prestados.

O auxílio ora questionado constitui restituição de despesa feita com creche e pré-escola pelo servidor em benefício do
órgão em que exerce suas atividades que, valendo-se da prerrogativa de não constituir local apropriado para abrigar os
filhos daquele durante a amamentação e a fase pré-escolar, prefere reembolsá-lo dessa despesa para mantê-lo a seus
serviços. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO DA VERBA FIXADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO



A TÍTULO DE AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. 1. O imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os "acréscimos
patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte. 2. No caso, os valores recebidos a
título de "auxílio-creche", possuem natureza indenizatória e não representam acréscimo patrimonial, já que constituem
simples reembolsos de despesas efetuadas pelos servidores por conta de obrigação legalmente imposta à Administração
Pública. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RESP 200703083258, TEORI ALBINO ZAVASCKI, - PRIMEIRA TURMA, 29/04/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO-INCIDÊNCIA. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. 1. Os valores
percebidos a título de auxílio-creche, benefício trabalhista de nítido caráter indenizatório, não integram o
salário-de-contribuição. Inteligência do verbete sumular n.º 310/STJ: "O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição"
(Precedentes: REsp n.º 412.238/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 07/11/2006; EDcl no
REsp n.º 667.927/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 06/02/2006; e EREsp n.º 413.322/RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 14/04/2003) 2. Agravo Regimental desprovido. (AGA 200900546219,
LUIZ FUX, - PRIMEIRA TURMA, 20/04/2010).

De fato, o reembolso (assistência indireta) restitui o empregado dos gastos despendidos com creches e estabelecimentos
análogos, despesas estas que deveriam, em princípio, pertencer à esfera do empregador, através da disponibilização do
serviço em espécie - o que não se confunde com remuneração. Depreende-se, desta feita, que o valor reembolsado não
possui cunho remuneratório, mas indenizatório, na medida em que não traz qualquer acréscimo ao patrimônio do servidor;
ao contrário, permite a restituição das despesas que em verdade constituem um dever do empregador.

A educação infantil (em creche e pré-escola, destinada às crianças até cinco anos de idade) é dever do Estado, sendo
garantido pelo art. 206, IV da Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 53 de 2006, representando direito
subjetivo dos cidadãos. Exatamente para cumprir tal garantia é que os entes públicos oferecem (com suas limitações e de
forma insuficiente, repise-se) creches e pré-escolas públicas. Nesse compasso, e apenas a título de argumentação, seria
possível apenas exigir que a parte autora juntasse aos autos declaração de que não utiliza creche ou pré-escola mantidas
pelo Poder Público, visto que, se isso ocorresse, estaria sendo duplamente beneficiada. Ultrapassada essa condição, exigir
que o servidor ou magistrado demonstre que o filho está regularmente matriculado em creche ou pré-escola particular é
irrelevante, visto que estes poderiam optar livremente pela assistência em estabelecimentos particulares ou manter a
criança sob guarda e vigilância de terceiros (babás, familiares, etc.). Essa escolha pertence ao servidor ou magistrado e não
cabe à União irresignar-se quanto a tal liberdade.

Quanto à regulamentação do Plano de Assistência Pré-Escolar (PAPE) a partir de 2001 (períodos anteriores estariam
indubitavelmente prescritos e não teriam utilidade prática) tem-se que:
A Instrução Normativa nº 28/01, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, revisada em 03/2003, previa que os setores
responsáveis pela inscrição dos beneficiários receberiam até o dia 10 de cada mês a cópia do recibo da mensalidade paga
no estabelecimento de ensino, sendo assim, o auxílio pré-escolar era processado na forma de reembolso.
A partir de 29/11/2007, com a publicação da Resolução nº 588 do Conselho da Justiça Federal, os beneficiários passaram a
receber, em pecúnia, o valor fixado por dependente desde o mês de sua inscrição, independentemente de vínculo com
instituições de ensino, até o mês em que o menor completasse 06 (seis) anos.
Posteriormente, a Resolução nº 04, de 14 de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal revogou a Resolução anterior
e regulamentou, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, a concessão do auxílio pré-escolar, entre
outros. Tal auxílio encontra-se regulamentado nos arts. 75 a 95 da Resolução. Depreende-se do texto legal que, para fins
de recebimento do auxílio, basta que o servidor ou magistrado faça a inscrição dos dependentes mediante preenchimento
de formulários próprios fornecidos pelo setor competente do órgão. Ademais, o valor a ser pago como auxílio pré-escolar
será único e deverá ser fixado em ato do Conselho da Justiça Federal, de modo a se observar a disponibilidade
orçamentária e a sua distribuição isonômica entre os Tribunais Regionais Federais e o Conselho da Justiça Federal.

8. Observa-se que a forma de pagamento do auxílio-creche foi alterada com a Resolução nº 588 do CJF, passando
do reembolso para o simples pagamento após a inscrição no órgão competente. Tal mudança não autoriza a solicitação de
documentos por parte da União, independentemente da data em que houve o pagamento do referido auxílio (antes ou após
2007), visto que os valores foram pagos com observância das determinações contidas nas Resoluções. Se para receber o
auxílio-creche, o servidor ou magistrado teve que comprovar apenas a regular qualidade de beneficiário do menor,
amparado por norma federal, incabível a discussão da validade da norma no bojo desta ação.

9. In casu, o servidor comprovou, através de documento fornecido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da Seção
Judiciária do Espírito Santo, os valores percebidos no período de 2010 a 2012 a título de “Reembolso Auxílio-Creche”,
assim como o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 19). Tal documento possui fé pública, com presunção de
veracidade e deve ser o documento utilizado pela União Federal para fins de recálculo, visto que discrimina o montante
recebido e o imposto de renda retido, dados necessários para a retificação.

10. Ressalte-se, por fim, que para fins de liquidação da sentença não há necessidade da juntada das declarações de
ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, como bem entendeu a Turma
Nacional de Uniformização, visto que é faculdade do contribuinte optar pela repetição ou pela compensação. Nesse sentido,
confira-se o julgamento da TNU no processo n.º 2008.71.50.012427-1, publicado no DOU, SEÇÃO 1, em 08/06/2012.



TRIBUTÁRIO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OPTAR PELA REPETIÇÃO MEDIANTE RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELO AJUSTE ANUAL OU POR RPV/PRECATÓRIO JUDICIAL – INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO 1. Através da presente ação a autora buscou a Declaração de Inexigibilidade de Imposto de Renda sobre a
parcela Indenizatória, denominada “Auxílio Creche-Babá” e a Repetição do Indébito dos valores que lhe foram, ilegalmente,
tributados. O pedido foi julgado procedente condenando a União a restituir o indébito referente aos últimos dez anos,
acrescido de correção monetária e juros pela Taxa SELIC. A União recorreu quanto à prescrição, o mérito e quanto à forma
de restituição do indébito. Em apertada síntese defende que a devolução dos valores retidos indevidamente a título de
Imposto de Renda sobre as férias, deve ocorrer mediante a retificação das declarações de Imposto de Renda da autora. A
Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da União para determinar que “o valor do imposto de renda retido no
ano-base 2008 deverá ser incluído pela parte autora em sua declaração de rendimento desse ano, quando da apresentação
no exercício 2009. Com isso, é de ser excluído do cálculo dos presentes autos”. A parte autora interpõe o presente
incidente requerendo que a repetição seja feita por RPV ou por Precatório judicial. Colaciona como paradigma julgados do
STJ, mormente o AgRgREsp 928.169, no qual o Superior firmou o entendimento de que tratando-se de acão de repetição
de indébito, a restituição deve ser feita pela regra geral, observado o art. 100 da CR 88, descabendo ao Tribunal modificar o
pedido, determinando a retificação da declaração anual de ajuste (REsp 801218, REl. Min. Eliana Calmon).
2. De fato, a jurisprudência desta TNU entende que no tocante à forma de devolução não se trata de questão processual,
mas sim de direito material, razão pela qual inaplicável a Súmula 43. Outrossim, a jurisprudência colacionada é a dominante
no STJ, bem como a desta TNU (PEDILEF 200670500072582, Rel. Juíza Federal Jacqueline Bilhalva; PEDILEF
200672950036052; Rel. Juiz Federal Élio Wanderley; PEDILEF 200485005010224, Rel. Juiz Federal Valter Maccarone).
3. Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO
PARA deferir a restituição da retenção indevida do Imposto de Renda sobre a rubrica “Auxílio Creche-Babá, do modo
autorizado pela sentença, isto é, através de Requisição de Pequeno Valor, sem a necessidade da juntada das declarações
de ajuste e de realização das retificações das Declarações Anuais de Imposto de Renda, FIRMANDO A TESE de que no
ressarcimento de indébito tributário, tem o contribuinte a faculdade de optar pela repetição ou pela compensação, e,
optando pela primeira, não pode sua escolha ser alterada, judicialmente, em sentido contrário à sua vontade. Brasília, maio
de 2012. (g.n.)

Quanto à determinação de apuração administrativa das diferenças devidas, pela União, no prazo de sessenta dias contados
de sua intimação após o trânsito em julgado da sentença, do sob pena de multa diária, a sentença mostra-se correta, pelos
fundamentos nela expostos, no sentido de que a ré possui maiores condições e facilidades na elaboração dos
discriminativos dos valores devidos, já que detentora dos elementos de cálculos.

Recurso conhecido e improvido.

123. Custas ex lege. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10 % sobre
o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na
forma da ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91003 - MANDADO DE SEGURANÇA/ATO JUIZADO ESPECIAL

108 - 0001503-65.2008.4.02.5050/01 (2008.50.50.001503-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (ADVOGADO: ERIKA SEIBEL PINTO.) x Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal x BENEVENUTO
CASCABULHOS.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001503-65.2008.4.02.5050/01 (2008.50.50.001503-5/01)

V O T O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face do JUÍZO FEDERAL DO 2º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL e BENEVENUTO CASCABULHOS. Alega a impetrante que a decisão do Juízo a quo
afrontou gravemente a legislação processual, eis que não recebeu recurso inominado por falta de preparo, em processo
que se discute taxa progressiva de juros do FGTS. Sustenta que há norma legal que a dispensa do recolhimento de custas
judiciais em processos administrativos e judiciais em que for parte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, seja



no pólo ativo ou passivo (art. 24-A, parágrafo único da Lei nº 9.028/95). Requer, assim, a concessão da segurança para
determinar a cassação da decisão exarada pela autoridade coatora, com o recebimento do recurso inominado interposto,
em razão da existência de norma legal explícita dispensando a CEF do recolhimento de custas judiciais (art. 24-A da Lei nº
9.028/95).

O autor da ação originária pretende a recomposição de sua conta vinculada do FGTS, com a aplicação da taxa progressiva
de juros, aduzindo que não teve a regra da progressividade respeitada em seu favor. Foi prolatada sentença julgando
procedente o pedido autoral e determinando que a ré creditasse na conta vinculada de FGTS da parte autora, a diferença
apurada pelo contador do Juízo. Ao interpor o recurso inominado, a ré não recolheu o preparo recursal. Em decisão de fls.
168/169, o Juízo a quo entendeu estar o recurso deserto, uma vez que não foi preparado.

O Magistrado fundamentou sua decisão na inconstitucionalidade do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, inserida pela MP 2.180/35,
de 27/08/2001, declarando tal inconstitucionalidade incidentalmente. Sustentou que, após a edição da Emenda
Constitucional nº 32/2001, em 11/09/2001, matérias processuais não podem ser alvo de medida provisória e que o art. 2º da
mencionada Emenda manteve em vigor as medidas provisórias anteriores, mas não representou uma “sanatória geral”.
Ademais, fez uma breve comparação com a ADIn 2.736, que teve como relator o Ministro César Peluso, julgada em
08/09/2010, em que foi considerada inconstitucional a medida provisória que, alterando lei, suprimiu condenação em
honorários, por sucumbência, nas ações entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e titulares de contas vinculadas.

Por fim, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, por força da vinculação ao
entendimento do STF proferido na ADIn 2.736, no sentido de que matéria processual não pode ser alvo de medida
provisória, mesmo que editada anteriormente à EC nº 32/2001.

Decisão liminar concedida às fls. 174/176.

É o relatório. Passo a votar.

O Mandado de Segurança tem como pressuposto proteger direito líquido e certo, violado ou em vias de o ser. Entende-se
como direito líquido e certo o que resulta de fato certo, ou seja, aquele apto a ser comprovado de plano, por documento
inequívoco, independente de posterior produção de provas. O direito que depende de dilação probatória está excluído da
apreciação por esta via judicial.

O direito invocado pelo impetrante para o cabimento do ajuizamento da presente ação mandamental refere-se ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, incluindo a interposição de recurso inominado, para que o mérito da ação possa ser
conhecido pelo Colegiado. Em juízo de admissibilidade, o Magistrado a quo entendeu não receber o recurso interposto por
ausência de preparo.

A CEF, por sua vez, invocando literal disposição de lei, não recolhe o preparo recursal, nos termos do art. 24-A da Lei nº
9.028/95 (com redação dada pela MP 2.180-35/01), que isentou a CEF, nas ações em que represente o FGTS, do
pagamento de custas, emolumentos e demais taxas judiciárias.

Entendo que a empresa pública, ao não recolher o preparo, está amparada pelo teor do art. 24-A da Lei nº 9.028/95 (com
redação dada pela MP 2.180-35/01), que continua vigente no mundo jurídico. A discussão promovida nos autos do
processo originário, com a invocação da ADIn nº 2.736-1 como paradigma, ultrapassa em abrangência o entendimento
firmado pelo STF. A Suprema Corte firmou entendimento que a introdução do art. 29-C na Lei nº 8.036/90 através de
medida provisória foi inconstitucional. Primeiro, pela inexistência de relevância e urgência. Segundo, por ser matéria típica
de direito processual e a competência restringir-se exclusivamente ao Poder Legislativo. Entretanto, a matéria discutida
tratava apenas dos honorários sucumbenciais.

Ressalte-se que, desde 12/09/2001, com a edição da Emenda Constitucional nº 32, a regulação de matéria atinente a
direito processual civil não pode ser regulada por medida provisória. Porém, o art. 24-A da Lei nº 9.028/95 (com redação
dada pela MP 2.180-35/01) trata de isenção de custas, emolumentos e demais taxas judiciárias, e subsume-se ao campo
do Direito Tributário e não ao campo do Direito Processual, na medida em que o referido artigo abriga típica norma
excludente do crédito tributário, isentando as pessoas referidas em seu caput e parágrafo único do pagamento da espécie
tributária.

Do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que a autoridade
impetrada receba o recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal sem recolhimento de preparo, diante da
previsão legal contida no art. 24-A da Lei nº 9.028/95 e o encaminhe, posteriormente, para a Turma Recursal para
apreciação e julgamento.
Sem condenação em honorários.
É como voto.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – FGTS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS –
ISENÇÃO – MEDIDA PROVISÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA ANALISADA NA ADIN 2.736-1 RESTRINGE-SE
AO ART. 29-C DA LEI Nº 8.036/90 – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

A C O R D Ã O



Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo CONCEDER A SEGURANÇA no presente mandamus, na forma do voto e ementa do
relator, que passam a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

109 - 0003221-29.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.003221-0/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (ADVOGADO: ALEX WERNER ROLKE.) x Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal x GERALDO JORGE
AMARO (ADVOGADO: RENATA GÓES FURTADO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0003221-29.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.003221-0/01)

V O T O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face do JUÍZO FEDERAL DO 2º
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL e GERALDO JORGE AMARO. Alega a impetrante que a decisão do Juízo a quo afrontou
gravemente a legislação processual, eis que não recebeu recurso inominado por falta de preparo, em processo que se
discute taxa progressiva de juros do FGTS. Sustenta que há norma legal que a dispensa do recolhimento de custas judiciais
em processos administrativos e judiciais em que for parte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, seja no pólo
ativo ou passivo (art. 24-A, parágrafo único da Lei nº 9.028/95). Requer, assim, a concessão da segurança para determinar
a cassação da decisão exarada pela autoridade coatora, com o recebimento do recurso inominado interposto, em razão da
existência de norma legal explícita dispensando a CEF do recolhimento de custas judiciais (art. 24-A da Lei nº 9.028/95).

O autor da ação originária pretende a recomposição de sua conta vinculada do FGTS, com a aplicação da taxa progressiva
de juros, aduzindo que não teve a regra da progressividade respeitada em seu favor. Foi prolatada sentença julgando
procedente o pedido autoral e determinando que a ré creditasse na conta vinculada de FGTS da parte autora, a diferença
apurada pelo contador do Juízo. Ao interpor o recurso inominado, a ré não recolheu o preparo recursal. Em decisão de fls.
179/180, o Juízo a quo entendeu estar o recurso deserto, uma vez que não foi preparado.

O Magistrado fundamentou sua decisão na inconstitucionalidade do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, inserida pela MP 2.180/35,
de 27/08/2001, declarando tal inconstitucionalidade incidentalmente. Sustentou que, após a edição da Emenda
Constitucional nº 32/2001, em 11/09/2001, matérias processuais não podem ser alvo de medida provisória e que o art. 2º da
mencionada Emenda manteve em vigor as medidas provisórias anteriores, mas não representou uma “sanatória geral”.
Ademais, fez uma breve comparação com a ADIn 2.736, que teve como relator o Ministro César Peluso, julgada em
08/09/2010, em que foi considerada inconstitucional a medida provisória que, alterando lei, suprimiu condenação em
honorários, por sucumbência, nas ações entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e titulares de contas vinculadas.

Por fim, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, por força da vinculação ao
entendimento do STF proferido na ADIn 2.736, no sentido de que matéria processual não pode ser alvo de medida
provisória, mesmo que editada anteriormente à EC nº 32/2001.

Decisão liminar concedida às fls. 185/187.

Manifestação da União demonstrando ausência de interesse em atuar no feito (fl. 194 - anexo).

É o relatório. Passo a votar.

O Mandado de Segurança tem como pressuposto proteger direito líquido e certo, violado ou em vias de o ser. Entende-se
como direito líquido e certo o que resulta de fato certo, ou seja, aquele apto a ser comprovado de plano, por documento
inequívoco, independente de posterior produção de provas. O direito que depende de dilação probatória está excluído da
apreciação por esta via judicial.

O direito invocado pelo impetrante para o cabimento do ajuizamento da presente ação mandamental refere-se ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, incluindo a interposição de recurso inominado, para que o mérito da ação possa ser
conhecido pelo Colegiado. Em juízo de admissibilidade, o Magistrado a quo entendeu não receber o recurso interposto por
ausência de preparo.

A CEF, por sua vez, invocando literal disposição de lei, não recolhe o preparo recursal, nos termos do art. 24-A da Lei nº
9.028/95 (com redação dada pela MP 2.180-35/01), que isentou a CEF, nas ações em que represente o FGTS, do
pagamento de custas, emolumentos e demais taxas judiciárias.



Entendo que a empresa pública, ao não recolher o preparo, está amparada pelo teor do art. 24-A da Lei nº 9.028/95 (com
redação dada pela MP 2.180-35/01), que continua vigente no mundo jurídico. A discussão promovida nos autos do
processo originário, com a invocação da ADIn nº 2.736-1 como paradigma, ultrapassa em abrangência o entendimento
firmado pelo STF. A Suprema Corte firmou entendimento que a introdução do art. 29-C na Lei nº 8.036/90 através de
medida provisória foi inconstitucional. Primeiro, pela inexistência de relevância e urgência. Segundo, por ser matéria típica
de direito processual e a competência restringir-se exclusivamente ao Poder Legislativo. Entretanto, a matéria discutida
tratava apenas dos honorários sucumbenciais.

Ressalte-se que, desde 12/09/2001, com a edição da Emenda Constitucional nº 32, a regulação de matéria atinente a
direito processual civil não pode ser regulada por medida provisória. Porém, o art. 24-A da Lei nº 9.028/95 (com redação
dada pela MP 2.180-35/01) trata de isenção de custas, emolumentos e demais taxas judiciárias, e subsume-se ao campo
do Direito Tributário e não ao campo do Direito Processual, na medida em que o referido artigo abriga típica norma
excludente do crédito tributário, isentando as pessoas referidas em seu caput e parágrafo único do pagamento da espécie
tributária.

Do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que a autoridade
impetrada receba o recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal sem recolhimento de preparo, diante da
previsão legal contida no art. 24-A da Lei nº 9.028/95 e o encaminhe, posteriormente, para a Turma Recursal para
apreciação e julgamento.
Sem condenação em honorários.
É como voto.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – FGTS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS –
ISENÇÃO – MEDIDA PROVISÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA ANALISADA NA ADIN 2.736-1 RESTRINGE-SE
AO ART. 29-C DA LEI Nº 8.036/90 – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo CONCEDER A SEGURANÇA no presente mandamus, na forma do voto e ementa do
relator, que passam a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

91001 - RECURSO/SENTENÇA CÍVEL

110 - 0000685-70.2009.4.02.5053/01 (2009.50.53.000685-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) WALMIR ANTONIO ROCHA
SIQUEIRA (ADVOGADO: MARCELO MATEDI ALVES.) x FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA (PROCDOR:
VERA LUCIA SAADE RIBEIRO.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000685-70.2009.4.02.5053/01 (2009.50.53.000685-5/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE
ENDEMIAS (GACEN). VANTAGEM SUBSTITUTIVA DA INDENIZAÇÃO DE CAMPO PREVISTA NA LEI Nº 8.216/1991.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em razão de sentença que julgou improcedente
a pretensão de declaração de ilegalidade da compensação de valores efetuada pela ré, bem como a restituição dos valores
recebidos a título de indenização de campo compensados com aqueles devidos em virtude da instituição da Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN).
Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, que a medida provisória que instituiu a GACEN previu o seu pagamento
retroativamente ao mês de março de 2008; no entanto, o pagamento dos meses de março, abril, maio e junho somente foi
creditado no mês de outubro, compensando-se tais valores com aqueles recebidos a título de indenização de campo. Alega
que foi compelida a devolver o valor relativo às diferenças recebidas a maior a título de indenização de campo, no período.
Ademais, que nenhuma compensação é devida, eis que de boa-fé e, notadamente, ante a ausência de previsão legal para a
referida compensação. Dessa forma, requer seja conhecido e provido o recurso, julgando-se procedente o pedido deduzido
na inicial.
A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) foi instituída pela Lei nº 11.784/2008, a ela
fazendo jus os agentes públicos encarregados do combate e controle de endemias, submetidos ao regime estatutário, na



forma do seu artigo 54[1], em substituição à verba conhecida como “indenização de campo”, objeto de disciplina da Lei nº
8.216/1991.
Consoante disposição contida no § 7º do artigo 53 da Lei nº 11.784/2008, a aludida gratificação substitui para todos os
efeitos a indenização de campo prevista no artigo 16 da Lei nº 8.216/1991, pelo que não se admite a percepção desta nos
mesmos meses em que a GACEN é devida.
Consigne-se, conquanto não autorizada expressamente a compensação, na espécie, não cabe invocar o princípio da
legalidade abstratamente, sendo certo que a percepção simultânea da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias – GACEN e indenização de campo não se coaduna com a ordem constitucional vigente, a razoabilidade e a
moralidade, da qual se extrai como corolário cardeal da atuação administrativa.
Nessa ordem de idéias, justifica-se a intervenção administrativa, no sentido da compensação, na medida em que
necessária para o suprimento de sua finalidade, a fim de evitar locupletamento indevido em desfavor dos cofres públicos.
Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.
Pelo exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o deferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

111 - 0000812-68.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000812-7/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JACIEL SOUZA DE MELLO
(ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA, MARCELO MATEDI ALVES.) x FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -
FUNASA (PROCDOR: ANESIO OTTO FIEDLER.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000812-68.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000812-7/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE
ENDEMIAS (GACEN). VANTAGEM SUBSTITUTIVA DA INDENIZAÇÃO DE CAMPO PREVISTA NA LEI Nº 8.216/1991.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em razão de sentença que julgou improcedente
a pretensão de declaração de ilegalidade da compensação de valores efetuada pela ré, bem como a restituição dos valores
recebidos a título de indenização de campo compensados com aqueles devidos em virtude da instituição da Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN).
Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, que a medida provisória que instituiu a GACEN previu o seu pagamento
retroativamente ao mês de março de 2008; no entanto, o pagamento dos meses de março, abril, maio e junho somente foi
creditado no mês de outubro, compensando-se tais valores com aqueles recebidos a título de indenização de campo. Alega
que foi compelida a devolver o valor relativo às diferenças recebidas a maior a título de indenização de campo, no período.
Ademais, que nenhuma compensação é devida, eis que de boa-fé e, notadamente, ante a ausência de previsão legal para a
referida compensação. Dessa forma, requer seja conhecido e provido o recurso, julgando-se procedente o pedido deduzido
na inicial.
A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) foi instituída pela Lei nº 11.784/2008, a ela
fazendo jus os agentes públicos encarregados do combate e controle de endemias, submetidos ao regime estatutário, na
forma do seu artigo 54[1], em substituição à verba conhecida como “indenização de campo”, objeto de disciplina da Lei nº
8.216/1991.
Consoante disposição contida no § 7º do artigo 53 da Lei nº 11.784/2008, a aludida gratificação substitui para todos os
efeitos a indenização de campo prevista no artigo 16 da Lei nº 8.216/1991, pelo que não se admite a percepção desta nos
mesmos meses em que a GACEN é devida.
Consigne-se, conquanto não autorizada expressamente a compensação, na espécie, não cabe invocar o princípio da
legalidade abstratamente, sendo certo que a percepção simultânea da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias – GACEN e indenização de campo não se coaduna com a ordem constitucional vigente, a razoabilidade e a
moralidade, da qual se extrai como corolário cardeal da atuação administrativa.
Nessa ordem de idéias, justifica-se a intervenção administrativa, no sentido da compensação, na medida em que
necessária para o suprimento de sua finalidade, a fim de evitar locupletamento indevido em desfavor dos cofres públicos.
Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.
Pelo exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o deferimento do benefício da assistência judiciária



gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

112 - 0000546-81.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000546-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) JOSE AILTON PEREIRA
(ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA, MARCELO MATEDI ALVES.) x FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -
FUNASA (PROCDOR: SHIZUE SOUZA KITAGAWA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000546-81.2010.4.02.5054/01 (2010.50.54.000546-1/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE
ENDEMIAS (GACEN). VANTAGEM SUBSTITUTIVA DA INDENIZAÇÃO DE CAMPO PREVISTA NA LEI Nº 8.216/1991.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em razão de sentença que julgou improcedente
a pretensão de declaração de ilegalidade da compensação de valores efetuada pela ré, bem como a restituição dos valores
recebidos a título de indenização de campo compensados com aqueles devidos em virtude da instituição da Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN).
Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, que a medida provisória que instituiu a GACEN previu o seu pagamento
retroativamente ao mês de março de 2008; no entanto, o pagamento dos meses de março, abril, maio e junho somente foi
creditado no mês de outubro, compensando-se tais valores com aqueles recebidos a título de indenização de campo. Alega
que foi compelida a devolver o valor relativo às diferenças recebidas a maior a título de indenização de campo, no período.
Ademais, que nenhuma compensação é devida, eis que de boa-fé e, notadamente, ante a ausência de previsão legal para a
referida compensação. Dessa forma, requer seja conhecido e provido o recurso, julgando-se procedente o pedido deduzido
na inicial.
A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) foi instituída pela Lei nº 11.784/2008, a ela
fazendo jus os agentes públicos encarregados do combate e controle de endemias, submetidos ao regime estatutário, na
forma do seu artigo 54[1], em substituição à verba conhecida como “indenização de campo”, objeto de disciplina da Lei nº
8.216/1991.
Consoante disposição contida no § 7º do artigo 53 da Lei nº 11.784/2008, a aludida gratificação substitui para todos os
efeitos a indenização de campo prevista no artigo 16 da Lei nº 8.216/1991, pelo que não se admite a percepção desta nos
mesmos meses em que a GACEN é devida.
Consigne-se, conquanto não autorizada expressamente a compensação, na espécie, não cabe invocar o princípio da
legalidade abstratamente, sendo certo que a percepção simultânea da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias – GACEN e indenização de campo não se coaduna com a ordem constitucional vigente, a razoabilidade e a
moralidade, da qual se extrai como corolário cardeal da atuação administrativa.
Nessa ordem de idéias, justifica-se a intervenção administrativa, no sentido da compensação, na medida em que
necessária para o suprimento de sua finalidade, a fim de evitar locupletamento indevido em desfavor dos cofres públicos.
Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.
Pelo exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o deferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A



certificação digital consta na parte inferior da página]

113 - 0001374-89.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.001374-4/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: LEONARDO QUEIROZ BRINGHENTI.) x ESPÓLIO DE DILVA MARIA LEMOS
(ADVOGADO: MARCELO MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.) x OS MESMOS.
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001374-89.2010.4.02.5050/01 (2010.50.50.001374-4/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E RENDIMENTOS. GDASS. POSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO A APOSENTADOS E A PENSIONISTAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CRITÉRIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (PONTOS – PORCENTAGEM).  A PARTIR DE MARÇO DE 2007, O
VALOR DEVIDO É DE 80 (OITENTA) PONTOS. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. Trata-se de recursos inominados, interposto pelo INSS e pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente
procedentes os pleitos autorais, para condenar a autarquia recorrente ao pagamento das diferenças de GDASS, ressalvada
a prescrição quinquenal, observados os parâmetros de pagamento dos servidores da ativa e deduzidos os pontos já pagos
nos períodos. Em sede de recurso, o INSS sustenta que tal gratificação não deve ser estendida aos servidores inativos na
mesma proporção concedida ao pessoal da ativa, alegando a legalidade da conduta do INSS ao pagar a GDASS aos
inativos nos termos do art. 16 da Lei nº 10.855/04, a obediência aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem
como a constitucionalidade dos arts. 11 e 16 da Lei nº 10.855/09. Aduz, ainda, que a decisão recorrida importa violação ao
princípio constitucional da isonomia, ante a inobservância das limitações do art. 16 da Lei nº 10.855/04 e que o Judiciário
não poderia reajustar remuneração de servidor público, nos termos do art. 61, § 1º, II, alínea “a” da CR. Por fim, aduz que a
decisão vergastada afronta o art. 169, § 1º da Constituição (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Em caso de manutenção da
condenação, requer a correção de suposto erro material (os valores devem ser correspondentes a 60% e não 60 pontos),
assim como o termo final do pagamento deve ser retificado para abril de 2009. Já a parte autora sustenta que a sentença
merece reforma para que, no período posterior a março de 2007, a GDASS seja no limite de 80 pontos.

2. A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é devida ao servidor público civil federal ativo
em razão do desempenho individual e institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo público
efetivo se encontra lotado, com fundamento na MP 146/2003, convertida na Lei n.º 10.855/2004. Os servidores inativos
foram também beneficiados com a referida gratificação, porém, em valores distintos dos aplicáveis aos servidores em
atividade. Ante a impossibilidade de aferição de desempenho individual ou coletivo do servidor que, quando da criação da
vantagem, já tinha passado à inatividade, foi previsto ao inativo e ao respectivo pensionista o pagamento da GDASS em
seus limites mínimos.

3. O art. 40, § 8º da Constituição assim dispunha, antes da redação dada pela EC 41/2003: “§ 8º - Observado o disposto no
art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (redação dada pela EC 20 / 98).” Após a EC 41 / 2003, que acabou com a paridade
entre servidores inativos e ativos, assim ficou redigido o § 8º: “§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”. Todavia, o direito adquirido à
paridade dos que já estavam aposentados ao tempo da EC 41/2003 foi expressamente preservado no art. 7º da referida
emenda.

4. Quanto à possibilidade de extensão aos inativos de vantagens remuneratórias conferidas legalmente aos servidores da
ativa que dependem de aferição de desempenho individual e coletivo/institucional, o STF, no julgamento dos Recursos
Extraordinários 476.279/DF e 476.390/DF assentou que a GDATA – vantagem disciplinada de forma similar à GDASS –
possui duplo caráter: (1) predominantemente pro labore faciendo, em razão de a pontuação variar conforme desempenho
individual e institucional e (2) ocasionalmente ex facto officii, em razão de a pontuação ser atribuída, em certas situações,
pela simples ocupação do cargo.

5. Desse modo, verifica-se que, quando não há a regulamentação da gratificação com vistas a distinguir o valor pago aos
servidores em atividade do valor pago aos inativos, há a desnaturação do caráter pro labore faciendo, com a prevalência do
caráter ex facto officii, o que faz com que o pagamento da gratificação seja uniforme para ambas as categorias de
servidores.

6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em convergência com o que já havia decidido em relação à GDATA e à
GDASST, assentou o entendimento de que a GDASS também é extensível, em igualdade de condições, a
aposentados/pensionistas enquanto a avaliação dos servidores em atividade não for regulamentada. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO



DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 595023 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJ 03-09-2010)

7. Sendo assim, deve a sentença ser mantida no que tange à paridade entre os valores percebidos pelos servidores em
atividade e pelos inativos a título de GDASS, não havendo que se falar em violação a qualquer dos dispositivos
constitucionais mencionados pela autarquia.

8. Todavia, assiste razão ao INSS no que tange ao erro material apontado. De fato, a antiga redação da MP 146/2003
dispunha que o pagamento da GDASS seria feito no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) de seus valores
máximos, e não a 60 (sessenta) pontos. O mesmo ocorre em relação à MP 199/2004. Desse modo, deve a sentença ser
alterada nesse pormenor, para que, nos parágrafos que fixam a condenação nos períodos referentes a tais atos
normativos, onde conste a expressão “60 (sessenta) pontos”, faça-se constar “60 % (sessenta por cento)”.

9. Quanto ao termo final da condenação, entendo que deve ser aplicado o entendimento sufragado pelo enunciado n.º 68
das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

10. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos com pontuações diversas,  em função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da  paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).



11. Não há discrepância entre os enunciados 68 e 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. Com efeito, o enunciado
105 representa mera evolução e desdobramento do entendimento sufragado no enunciado 68. Assim, tal gratificação
deverá ser paga até que o INSS comprove que implementou, efetivamente, a avaliação de desempenho dos servidores
ativos no que tange à GDASS.

12. Em seu recurso defende a autora, em síntese, que ao contrário do que foi determinado na sentença, os servidores
ativos, desde março de 2007 até a efetivação das avaliações de desempenho, receberiam genericamente 80 (oitenta)
pontos ao invés dos 30 (trinta) pontos equivocadamente determinados na decisão recorrida. Com razão a autora. A partir de
março de 2007 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho, o
valor devido por servidor ativo será de 80 (oitenta) pontos.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GDATA. GDASS. PRESCRIÇÃO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Incidência da prescrição apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do
ajuizamento da ação, conforme já reconhecido na sentença. 2. 3.4.5. (...) 6. A Lei nº 10.855/2004, que instituiu, a partir de 1º
de abril de 2004, a GDASS em substituição à GDATA, para os integrantes da carreira da Seguridade Social, em seu art. 11,
dispôs que, aos servidores em atividade, enquanto não regulamentados os critérios de aferição de desempenho, seria paga
a GDASS no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos. E o §11 do art. 11 da Lei nº 11.501/2007 acrescentou que "a
partir de 1o de março de 2007 até 29 de fevereiro de 2008 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de
aferição das avaliações de desempenho individual e institucional, e processados os resultados da 1a (primeira) avaliação de
desempenho, para fins de atribuição da GDASS, o valor devido de pagamento mensal por servidor ativo será de 80 (oitenta)
pontos, observados os respectivos níveis e classes". 7. Percebimento da GDASS pelos servidores ativos
independentemente de avaliação de desempenho. Demonstrado, pois, o seu caráter geral. Gratificação que deveria ter sido
estendida aos aposentados e pensionistas nos mesmos patamares concedidos aos servidores ativos, quais sejam, de
sessenta pontos (a partir de 1º de maio de 2004) e oitenta pontos (a partir de 1º de março de 2007). 8. 9. (...) 10. Apelação
improvida. Remessa oficial parcialmente provida. (APELREEX 200984000004965, Desembargador Federal Francisco
Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, 12/04/2010).

13. Recurso do INSS conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença alterada em
parte para que, a partir de março de 2007 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das
avaliações de desempenho, o valor devido por servidor seja de 80 (oitenta) pontos, assim como para alterar a expressão
“60 (sessenta) pontos” para “60 % (sessenta por cento) conforme fundamentação supra.

14. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios para a parte autora tendo em vista que foi vencedora em
seu pleito. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da
condenação, tendo em vista que foi vencedor em parte mínima e em questão proveniente de erro material que poderia,
inclusive, ser conhecida de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Juízes da 1ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, na forma
da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

114 - 0000706-84.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000706-2/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI.) x RITA DE CASSIA VESCOVI LEAO
(ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA, MARCELO MATEDI ALVES.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000706-84.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000706-2/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E RENDIMENTOS. GDASS. POSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO A APOSENTADOS E A PENSIONISTAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL (PONTOS – PORCENTAGEM).  RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os
pleitos autorais, para condenar a autarquia recorrente ao pagamento das diferenças de GDASS, ressalvada a prescrição



quinquenal, observados os parâmetros de pagamento dos servidores da ativa e deduzidos os pontos já pagos nos períodos.
Em sede de recurso, o INSS sustenta que tal gratificação não deve ser estendida aos servidores inativos na mesma
proporção concedida ao pessoal da ativa, alegando a legalidade da conduta do INSS ao pagar a GDASS aos inativos nos
termos do art. 16 da Lei nº 10.855/04, a obediência aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como a
constitucionalidade dos arts. 11 e 16 da Lei nº 10.855/09. Aduz, ainda, que a decisão recorrida importa violação ao princípio
constitucional da isonomia, ante a inobservância das limitações do art. 16 da Lei nº 10.855/04 e que o Judiciário não poderia
reajustar remuneração de servidor público, nos termos do art. 61, § 1º, II, alínea “a” da CR. Por fim, aduz que a decisão
vergastada afronta o art. 169, § 1º da Constituição (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Em caso de manutenção da
condenação, requer a correção de suposto erro material (os valores devem ser correspondentes a 60% e não 60 pontos),
assim como o termo final do pagamento deve ser retificado para abril de 2009. Por fim, requer seja aplicada, no que tange
aos juros e correção, a Lei nº 11.960/2009 que deu nova redação à Lei nº 9.494/97.

2. A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é devida ao servidor público civil federal ativo
em razão do desempenho individual e institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo público
efetivo se encontra lotado, com fundamento na MP 146/2003, convertida na Lei n.º 10.855/2004. Os servidores inativos
foram também beneficiados com a referida gratificação, porém, em valores distintos dos aplicáveis aos servidores em
atividade. Ante a impossibilidade de aferição de desempenho individual ou coletivo do servidor que, quando da criação da
vantagem, já tinha passado à inatividade, foi previsto ao inativo e ao respectivo pensionista o pagamento da GDASS em
seus limites mínimos.

3. O art. 40, § 8º da Constituição assim dispunha, antes da redação dada pela EC 41/2003: “§ 8º - Observado o disposto no
art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (redação dada pela EC 20 / 98).” Após a EC 41 / 2003, que acabou com a paridade
entre servidores inativos e ativos, assim ficou redigido o § 8º: “§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”. Todavia, o direito adquirido à
paridade dos que já estavam aposentados ao tempo da EC 41/2003 foi expressamente preservado no art. 7º da referida
emenda.

4. Quanto à possibilidade de extensão aos inativos de vantagens remuneratórias conferidas legalmente aos servidores da
ativa que dependem de aferição de desempenho individual e coletivo/institucional, o STF, no julgamento dos Recursos
Extraordinários 476.279/DF e 476.390/DF assentou que a GDATA – vantagem disciplinada de forma similar à GDASS –
possui duplo caráter: (1) predominantemente pro labore faciendo, em razão de a pontuação variar conforme desempenho
individual e institucional e (2) ocasionalmente ex facto officii, em razão de a pontuação ser atribuída, em certas situações,
pela simples ocupação do cargo.

5. Desse modo, verifica-se que, quando não há a regulamentação da gratificação com vistas a distinguir o valor pago aos
servidores em atividade do valor pago aos inativos, há a desnaturação do caráter pro labore faciendo, com a prevalência do
caráter ex facto officii, o que faz com que o pagamento da gratificação seja uniforme para ambas as categorias de
servidores.

6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em convergência com o que já havia decidido em relação à GDATA e à
GDASST, assentou o entendimento de que a GDASS também é extensível, em igualdade de condições, a
aposentados/pensionistas enquanto a avaliação dos servidores em atividade não for regulamentada. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 595023 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJ 03-09-2010)

7. Sendo assim, deve a sentença ser mantida no que tange à paridade entre os valores percebidos pelos servidores em
atividade e pelos inativos a título de GDASS, não havendo que se falar em violação a qualquer dos dispositivos
constitucionais mencionados pela autarquia.

8. Todavia, assiste razão ao INSS no que tange ao erro material apontado. De fato, a antiga redação da MP 146/2003
dispunha que o pagamento da GDASS seria feito no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) de seus valores
máximos, e não a 60 (sessenta) pontos. O mesmo ocorre em relação à MP 199/2004. Desse modo, deve a sentença ser
alterada nesse pormenor, para que, nos parágrafos que fixam a condenação nos períodos referentes a tais atos
normativos, onde conste a expressão “60 (sessenta) pontos”, faça-se constar “60 % (sessenta por cento)”.

9. Quanto ao termo final da condenação, entendo que deve ser aplicado o entendimento sufragado pelo enunciado n.º 68
das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro



Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de
Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

10. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos com pontuações diversas,  em função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da  paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

11. Não há discrepância entre os enunciados 68 e 105 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. Com efeito, o enunciado
105 representa mera evolução e desdobramento do entendimento sufragado no enunciado 68. Assim, tal gratificação
deverá ser paga até que o INSS comprove que implementou, efetivamente, a avaliação de desempenho dos servidores
ativos no que tange à GDASS.

12. Quanto à aplicação de juros moratórios nos termos da Lei nº 11.960/2009, carece o recorrente de interesse recursal, na
medida em que tal determinação está expressa na sentença.

13. Recurso do INSS conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte.

14. Custas ex lege. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da
condenação, tendo em vista que foi vencedor em parte mínima e em questão proveniente de erro material que poderia,
inclusive, ser conhecida de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Juízes da 1ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.



Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

115 - 0000708-54.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000708-6/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: VERA LUCIA SAADE RIBEIRO.) x ERLY MARÇAL BERDINELLI (ADVOGADO:
MARCELO MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000708-54.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000708-6/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E RENDIMENTOS. GDASS. POSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO A APOSENTADOS E A PENSIONISTAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito
autoral, para condenar a autarquia ao pagamento das diferenças de GDASS, ressalvada a prescrição quinquenal,
observados os parâmetros de pagamento dos servidores da ativa e deduzidos os pontos já pagos nos períodos. Em sede
de recurso, o INSS sustenta que tal gratificação não deve ser estendida aos servidores inativos na mesma proporção
concedida ao pessoal da ativa, alegando a legalidade de sua conduta ao pagar a GDASS aos inativos nos termos do art. 16
da Lei nº 10.855/04, a obediência aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como a constitucionalidade dos
arts. 11 e 16 da Lei nº 10.855/09. Aduz, ainda, que a decisão recorrida importa violação ao princípio constitucional da
isonomia, ante a inobservância das limitações do art. 16 da Lei nº 10.855/04 e que o Judiciário não poderia reajustar
remuneração de servidor público, nos termos do art. 61, § 1º, II, alínea “a” da CR. Por fim, aduz que a decisão vergastada
afronta o art. 169, § 1º da Constituição.

2. A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é devida ao servidor público civil federal ativo
em razão do desempenho individual e institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo público
efetivo se encontra lotado, com fundamento na MP 146/2003, convertida na Lei n.º 10.855/2004. Os servidores inativos
também foram beneficiados com a referida gratificação, porém, em valores distintos dos aplicáveis aos servidores em
atividade. Ante a impossibilidade de aferição de desempenho individual ou coletivo do servidor que, quando da criação da
vantagem, já tinha passado à inatividade, foi previsto ao inativo e ao respectivo pensionista o pagamento da GDASS em
seus limites mínimos.

3. O art. 40, § 8º da Constituição assim dispunha, antes da redação dada pela EC 41/2003: “§ 8º - Observado o disposto no
art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (redação dada pela EC 20 / 98).” Após a EC 41 / 2003, que acabou com a paridade
entre servidores inativos e ativos, assim ficou redigido o § 8º: “§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”. Todavia, o direito adquirido à
paridade dos que já estavam aposentados ao tempo da EC 41/2003 foi expressamente preservado no art. 7º da referida
emenda.

4. Quanto à possibilidade de extensão aos inativos de vantagens remuneratórias conferidas legalmente aos servidores da
ativa que dependem de aferição de desempenho individual e coletivo/institucional, o STF, no julgamento dos Recursos
Extraordinários 476.279/DF e 476.390/DF assentou que a GDATA – vantagem disciplinada de forma similar à GDASS –
possui duplo caráter: (1) predominantemente pro labore faciendo, em razão de a pontuação variar conforme desempenho
individual e institucional e (2) ocasionalmente ex facto officii, em razão de a pontuação ser atribuída, em certas situações,
pela simples ocupação do cargo.

5. Desse modo, verifica-se que, quando não há a regulamentação da gratificação com vistas a distinguir o valor pago aos
servidores em atividade do valor pago aos inativos, há a desnaturação do caráter pro labore faciendo, com a prevalência do
caráter ex facto officii, o que faz com que o pagamento da gratificação seja uniforme para ambas as categorias de
servidores.

6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em convergência com o que já havia decidido em relação à GDATA e à
GDASST, assentou o entendimento de que a GDASS também é extensível, em igualdade de condições, a
aposentados/pensionistas enquanto a avaliação dos servidores em atividade não for regulamentada. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.



GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 595023 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJ 03-09-2010)

7. Sendo assim, deve a sentença ser mantida no que tange à paridade entre os valores percebidos pelos servidores em
atividade e pelos inativos a título de GDASS, não havendo que se falar em violação a qualquer dos dispositivos
constitucionais mencionados pela autarquia.

8. Recurso do INSS conhecido e improvido.

9. Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10%
sobre o valor final da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Juízes da 1ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

116 - 0000710-24.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000710-4/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: ANESIO OTTO FIEDLER.) x DARIA GAMA GOMES (ADVOGADO: MARCELO
MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0000710-24.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000710-4/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E RENDIMENTOS. GDASS. POSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO A APOSENTADOS E A PENSIONISTAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito
autoral, para condenar a autarquia ao pagamento das diferenças de GDASS, ressalvada a prescrição quinquenal,
observados os parâmetros de pagamento dos servidores da ativa e deduzidos os pontos já pagos nos períodos. Em sede
de recurso, o INSS sustenta que tal gratificação não deve ser estendida aos servidores inativos na mesma proporção
concedida ao pessoal da ativa, alegando a legalidade de sua conduta ao pagar a GDASS aos inativos nos termos do art. 16
da Lei nº 10.855/04, a obediência aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como a constitucionalidade dos
arts. 11 e 16 da Lei nº 10.855/09. Aduz, ainda, que a decisão recorrida importa violação ao princípio constitucional da
isonomia, ante a inobservância das limitações do art. 16 da Lei nº 10.855/04 e que o Judiciário não poderia reajustar
remuneração de servidor público, nos termos do art. 61, § 1º, II, alínea “a” da CR. Por fim, aduz que a decisão vergastada
afronta o art. 169, § 1º da Constituição.

2. A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é devida ao servidor público civil federal ativo
em razão do desempenho individual e institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo público
efetivo se encontra lotado, com fundamento na MP 146/2003, convertida na Lei n.º 10.855/2004. Os servidores inativos
também foram beneficiados com a referida gratificação, porém, em valores distintos dos aplicáveis aos servidores em
atividade. Ante a impossibilidade de aferição de desempenho individual ou coletivo do servidor que, quando da criação da
vantagem, já tinha passado à inatividade, foi previsto ao inativo e ao respectivo pensionista o pagamento da GDASS em
seus limites mínimos.

3. O art. 40, § 8º da Constituição assim dispunha, antes da redação dada pela EC 41/2003: “§ 8º - Observado o disposto no
art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (redação dada pela EC 20 / 98).” Após a EC 41 / 2003, que acabou com a paridade
entre servidores inativos e ativos, assim ficou redigido o § 8º: “§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”. Todavia, o direito adquirido à
paridade dos que já estavam aposentados ao tempo da EC 41/2003 foi expressamente preservado no art. 7º da referida



emenda.

4. Quanto à possibilidade de extensão aos inativos de vantagens remuneratórias conferidas legalmente aos servidores da
ativa que dependem de aferição de desempenho individual e coletivo/institucional, o STF, no julgamento dos Recursos
Extraordinários 476.279/DF e 476.390/DF assentou que a GDATA – vantagem disciplinada de forma similar à GDASS –
possui duplo caráter: (1) predominantemente pro labore faciendo, em razão de a pontuação variar conforme desempenho
individual e institucional e (2) ocasionalmente ex facto officii, em razão de a pontuação ser atribuída, em certas situações,
pela simples ocupação do cargo.

5. Desse modo, verifica-se que, quando não há a regulamentação da gratificação com vistas a distinguir o valor pago aos
servidores em atividade do valor pago aos inativos, há a desnaturação do caráter pro labore faciendo, com a prevalência do
caráter ex facto officii, o que faz com que o pagamento da gratificação seja uniforme para ambas as categorias de
servidores.

6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em convergência com o que já havia decidido em relação à GDATA e à
GDASST, assentou o entendimento de que a GDASS também é extensível, em igualdade de condições, a
aposentados/pensionistas enquanto a avaliação dos servidores em atividade não for regulamentada. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 595023 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJ 03-09-2010)

7. Sendo assim, deve a sentença ser mantida no que tange à paridade entre os valores percebidos pelos servidores em
atividade e pelos inativos a título de GDASS, não havendo que se falar em violação a qualquer dos dispositivos
constitucionais mencionados pela autarquia.

8. Recurso do INSS conhecido e improvido.

9. Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10%
sobre o valor final da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Juízes da 1ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

117 - 0001820-58.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.001820-5/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: VIVIANE MILED MONTEIRO C. SALIM.) x MARIA DA GLORIA RODRIGUES
SOARES (ADVOGADO: LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001820-58.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.001820-5/01)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E RENDIMENTOS. GDASS. POSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO A APOSENTADOS E A PENSIONISTAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito
autoral, para condenar a autarquia ao pagamento das diferenças de GDASS, ressalvada a prescrição quinquenal,
observados os parâmetros de pagamento dos servidores da ativa e deduzidos os pontos já pagos nos períodos. Em sede
de recurso, o INSS sustenta que tal gratificação não deve ser estendida aos servidores inativos na mesma proporção
concedida ao pessoal da ativa, alegando a legalidade de sua conduta ao pagar a GDASS aos inativos nos termos do art. 16
da Lei nº 10.855/04, a obediência aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como a constitucionalidade dos
arts. 11 e 16 da Lei nº 10.855/09. Aduz, ainda, que a decisão recorrida importa violação ao princípio constitucional da
isonomia, ante a inobservância das limitações do art. 16 da Lei nº 10.855/04 e que o Judiciário não poderia reajustar
remuneração de servidor público, nos termos do art. 61, § 1º, II, alínea “a” da CR. Por fim, aduz que a decisão vergastada
afronta o art. 169, § 1º da Constituição.



2. A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é devida ao servidor público civil federal ativo
em razão do desempenho individual e institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo público
efetivo se encontra lotado, com fundamento na MP 146/2003, convertida na Lei n.º 10.855/2004. Os servidores inativos
também foram beneficiados com a referida gratificação, porém, em valores distintos dos aplicáveis aos servidores em
atividade. Ante a impossibilidade de aferição de desempenho individual ou coletivo do servidor que, quando da criação da
vantagem, já tinha passado à inatividade, foi previsto ao inativo e ao respectivo pensionista o pagamento da GDASS em
seus limites mínimos.

3. O art. 40, § 8º da Constituição assim dispunha, antes da redação dada pela EC 41/2003: “§ 8º - Observado o disposto no
art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (redação dada pela EC 20 / 98).” Após a EC 41 / 2003, que acabou com a paridade
entre servidores inativos e ativos, assim ficou redigido o § 8º: “§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”. Todavia, o direito adquirido à
paridade dos que já estavam aposentados ao tempo da EC 41/2003 foi expressamente preservado no art. 7º da referida
emenda.

4. Quanto à possibilidade de extensão aos inativos de vantagens remuneratórias conferidas legalmente aos servidores da
ativa que dependem de aferição de desempenho individual e coletivo/institucional, o STF, no julgamento dos Recursos
Extraordinários 476.279/DF e 476.390/DF assentou que a GDATA – vantagem disciplinada de forma similar à GDASS –
possui duplo caráter: (1) predominantemente pro labore faciendo, em razão de a pontuação variar conforme desempenho
individual e institucional e (2) ocasionalmente ex facto officii, em razão de a pontuação ser atribuída, em certas situações,
pela simples ocupação do cargo.

5. Desse modo, verifica-se que, quando não há a regulamentação da gratificação com vistas a distinguir o valor pago aos
servidores em atividade do valor pago aos inativos, há a desnaturação do caráter pro labore faciendo, com a prevalência do
caráter ex facto officii, o que faz com que o pagamento da gratificação seja uniforme para ambas as categorias de
servidores.

6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em convergência com o que já havia decidido em relação à GDATA e à
GDASST, assentou o entendimento de que a GDASS também é extensível, em igualdade de condições, a
aposentados/pensionistas enquanto a avaliação dos servidores em atividade não for regulamentada. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 595023 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJ 03-09-2010)

7. Sendo assim, deve a sentença ser mantida no que tange à paridade entre os valores percebidos pelos servidores em
atividade e pelos inativos a título de GDASS, não havendo que se falar em violação a qualquer dos dispositivos
constitucionais mencionados pela autarquia.

8. Recurso do INSS conhecido e improvido.

9. Custas ex lege. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10%
sobre o valor final da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Juízes da 1ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da ementa constante dos autos, que passa a integrar o presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

118 - 0002110-73.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002110-1/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA (PROCDOR: ANESIO OTTO FIEDLER.) x SIMAO HERALDO DO ROSARIO (ADVOGADO: MARCELO
MATEDI ALVES, LEONARDO PIZZOL VINHA.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator



PROCESSO: 0002110-73.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.002110-1/01)

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO – GDPST – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E AOS PENSIONISTAS – EQUIPARAÇÃO COM
OS SERVIDORES DA ATIVA – EFEITOS FINANCEIROS – TERMO FINAL MANTIDO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS, TENDO EM VISTA QUE O RECURSO É EXCLUSIVO DA PARTE RÉ – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado, interposto pela FUNASA, em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido
inaugural, para condenar a ré ao pagamento da GDPST no mesmo percentual deferido aos servidores ativos antes da
regulamentação da referida gratificação, a ser apurada entre os pontos que foram efetivamente pagos, no período de
01/03/2008 a 15/12/2010.

2. Alega a FUNASA que a gratificação possui evidente caráter pro labore faciendo, que não pode ser estendida aos
servidores inativos e pensionistas nos mesmos moldes em que concedida aos ativos sob o fundamento da paridade. Como
pedido recursal subsidiário, afirma que o primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores da ativa, referente ao
período de 15/01/2011 a 15/04/2011, produziu efeitos financeiros desde a data da publicação das Portarias 1.743 e 1.744,
ambas de 10 de dezembro de 2010, publicadas no DOU de 15/12/2010. Assim, requer, caso o pedido não seja julgado
improcedente, que os efeitos financeiros tenham como termo final a data da publicação do Decreto nº 7.133/2010
(22/03/2010) que, juntamente com as citadas portarias 1.743 e 1.744, regulamentou os critérios e procedimentos gerais
para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional para pagamento da GDPST.

3. Embora todas as gratificações originalmente objetivassem incentivar o desempenho dos servidores no exercício das
atribuições do cargo, o posterior estabelecimento de pontuação fixa independente de efetiva análise dos fatores de
produtividade - ainda que de forma provisória - acabou por conferir caráter genérico à vantagem e assim, torná-la extensiva
aos inativos em igualdade de condições, sob pena de violar o princípio da isonomia e outras garantias asseguradas aos
servidores públicos inativos.

4. Cumpre registrar que embora a Emenda Constitucional nº 41/2003 tenha posto fim à regra de paridade, em seu artigo 7º
garantiu a isonomia àqueles que já estivessem aposentados ou que percebessem pensões ou, ainda, àqueles que
houvessem implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria até a data da sua publicação (em 31/12/2003).

5. Dessa forma, não havendo razão para a distinção entre servidores ativos e inativos, com a imposição de limitação aos
aposentados e pensionistas à percepção da vantagem em patamar inferior àquele deferido aos servidores da ativa, deve
lhes ser garantido o direito à extensão, desde que comprovado que se enquadram nas hipóteses descritas nos artigos 3º e
7º da EC 41/2003, ou seja, estarem aposentados ou perceberem pensões instituídas antes da publicação da emenda, ou,
ainda, terem implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria pelas regras vigentes até a data da publicação
dessa emenda, ainda que não efetivamente aposentados.

6. No que tange ao termo final do recebimento da GDPST entendo que deveria ser aplicado o entendimento sufragado pelo
enunciado n.º 68 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, cujo teor é o seguinte:

As gratificações de desempenho, tais como, a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA
(Lei nº 10.971/2004 – art. 1º), de Atividade Previdenciária – GDAP (Lei 10.355/2001 - artigo 9º), de Atividade do Seguro
Social – GDASS (Lei 10.855/2004, artigo 11, § 11), de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho – GDASST (Lei
10.483/2002, artigo 13), de Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (Lei 11.355/2006,  artigo 5º -B, § 5º),
pela Qualidade  do Desempenho no Inmetro – GQDI (Lei 11.355/2006, artigo 61 – C, § 2º), de Atividade Técnico
Operacional em Tecnologia Militar – GDATEM (Lei 11.355/2006, artigo 122), de Atividade Técnico Administrativa e de
Suporte – GDPGTAS (Lei 11.357/2006, artigo 7º, § 7º), de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR (Lei 11.357/2006,
artigo 36-A, § 2º), de Atividade de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em  Saúde  Pública – GDACTSP (Lei
11.355/2006, artigo 37-A, § 2º), de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gesta e Infra-Estrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas – GDIBGE (11.355/2006, artigo 81-C, § 2º), de Atividade na Área de Propriedade Industrial –
GDAPI (Lei 11.355/2006, artigo 100–E, § 2º), de Atividades de Financiamento e Execução de Programas e Projetos
Educacionais – GDAFE (Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividade do Plano Especial de Cargos do FNDE – GDPFNDE
(Lei 11.357/2006, artigo 48-G), de Atividades Especializadas e Técnicas de Informações e Avaliações Educacionais –
GDIAE (11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividades de Estudos, Pesquisas e Avaliações Educacionais – GDINEP
(11.357/2006 que  o artigo 62-B, § 2º), de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT (Lei 11.907/2009, artigo 52), do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE  (Lei 11.357/2006, artigo 7º -A, § 7º), de Atividade Técnico-Executiva
e de Suporte do Meio Ambiente – GTEMA (Lei 11.357/2006, artigo 17 –F), dos Planos Especiais de Cargos das Agências
Reguladoras – GDPCAR (Lei 11.357/2006, artigo 31–I, § 2º), de Atividades de Chancelaria – GDACHAN (Lei 11.907/2009,
artigo 11, § 2º), de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA (Lei 11.907/2009, artigo 27), de Atividade
de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP (Lei 11.907/2009, artigo 45), de Atividade de Infra-Estrutura de Transportes –
GDAIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de Atividades Administrativas do Dnit GDADNIT (Lei 11.907/2009, artigo 64), de
Atividade de Transportes  e  Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do Dnit - GDAPEC (Lei 11.907/2009,
artigo 64), da Suframa – GDSUFRAMA (Lei 11.907/2009, artigo 73), da Embratur - GDATUR (11.907/2009, artigo 77), de



Atividade de Especialista Ambiental –  GDAEM  (Lei 11.907/2009, artigo 92), de Atividade Técnico-Administrativa do Meio
Ambiente – GDAMB (Lei 11.156/2005, artigo 14), de Atividade do Tribunal Marítimo- GDATM (Lei 11.907/2009, artigo 107),
de Atividade Indigenista - GDAIM (Lei 11.907/2009,  artigo 113), de Atividade de Assistência Especializada e
Técnico-Administrativa do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – GDAPEN (Lei 11.907/2009, artigo
129), de Atividade  de Agente Penitenciário Federal - GDAPEF (Lei 11.907/2009, artigo 129), de Atividades Administrativas
do DNPM - GDADNPM, de Atividades de Recursos Minerais – GDARM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades de
Produção Mineral – GDAPM (Lei 11.907/2009, artigo 164), de Atividades Administrativas do DNPM - GDADNPM (Lei
11.907/2009, artigo 164), de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Publica - GDAPIB (Lei 11.907/2009, artigo 197,
§ 2º), de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA (Lei 11.907/2009, artigo 214), de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários – GDFFA (Lei 11.907/2009, artigo 218), de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária –
GDAFTA (Lei 11.907/2009, artigo 221), de Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA (Lei 11.907/2009, artigo 224), de
Atividade de Reforma Agrária – GDARA (Lei 11.907/2009, artigo 226), de Atividade Fazendária - GDAFAZ (Lei 11.907/2009,
artigo 242), de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDAR  (Lei 11.907/2009, artigo 271) e de Atividade de
Recursos Hídricos - GDRH (Lei 11.907/2009, artigo 275), bem assim novas  gratificações de desempenho com idêntica
natureza, estrutura e finalidade, embora detenham natureza pro labore faciendo, se transmudam em gratificações de
natureza genérica, extensíveis aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos pela falta de
regulamentação e de efetiva aplicação das necessárias avaliações de desempenho.

7. Recentemente, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro evoluíram o teor desse enunciado 68, editando o enunciado nº
105, cujo teor é o seguinte:

Não basta a mera edição de ato normativo para caracterizar a efetiva realização da avaliação dos servidores ativos, que
seria apta a fazer cessar o pagamento de gratificação de desempenho a servidor inativo ou a pensionista, sendo necessário
provar, cabalmente, a existência das providências materiais preconizadas pelo dito ato normativo, a existência de
servidores ativos  com  pontuações  diversas,  em  função  dessas  avaliações,  além  da  regularidade  das  mesmas.  O
termo final da  paridade coincide com o início do ciclo relativo à primeira avaliação comprovadamente implementada.
(Precedente: Processo nº 0019853-55.2009.4.02.5151/02).

8. Apesar de ser este o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus deixo de modificar o
termo final concedido em sentença, visto que tal alteração agravaria a condenação imposta à ré, que foi a única que
recorreu do termo final.

9. Desse modo, conheço do recurso interposto pela FUNASA e a ele nego provimento, mantendo in totum a condenação
imposta pelo Juízo a quo.

10. Ressalte-se que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor do débito a ser apurado
judicialmente, sob pena de locupletamento ilícito da parte autora.

11. Custas ex lege. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10%
sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 1ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma da ementa
constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

119 - 0001018-60.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.001018-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) SEBASTIÃO CAETANO DE
PAULA (ADVOGADO: FERNANDA BORGO DE ALMEIDA.) x INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(PROCDOR: JOAO CARLOS DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS.).
1ª Turma Recursal - 2. Juiz Relator

PROCESSO: 0001018-60.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.001018-8/01)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO AO TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E
Nº 41/2003 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – READEQUAÇÃO DOS
VALORES PERCEBIDOS AO NOVO TETO - SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO INFERIOR AO TETO VIGENTE À ÉPOCA DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – TESE JURÍDICA SEM PERTINÊNCIA LÓGICA COM A SITUAÇÃO DE FATO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS,
instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003. A sentença fundamenta-se no fato de que a tese jurídica sustentada na
petição inicial não tem pertinência lógica com a situação do autor, uma vez que a média aritmética dos
salários-de-contribuição, conforme dados constantes da carta de concessão é inferior ao teto em vigor da data do início da
aposentadoria. Alega o recorrente que o STF decidiu que o novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS
instituído pela EC 41/2003 deve ser aplicado aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à sua vigência (RE
564354/SE).

Em 03/05/2008, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional (aplicação do teto para aposentadoria, previsto na Emenda Constitucional nº 20/98, ao benefício concedido
antes de sua vigência) contida no RE nº. 564.354/SE. Em 08/09/2010, a Excelsa Corte, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso interposto pelo INSS, contra decisão que permitiu a aplicação do novo teto para aposentadoria,
previsto na EC nº. 20/98, ao benefício concedido antes de sua vigência.

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA
ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO
PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição
da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de
constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra
lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em
conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente
vedada.
2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da
Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564.354/SE).

A decisão do STF afastou a alegação de ofensa a ato jurídico perfeito e superou qualquer questionamento sobre a
constitucionalidade da aplicação imediata do novo teto aos benefícios concedidos anteriormente à Emenda Constitucional,
razão por que reputo como inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais ventilados no recurso.

No julgamento do citado RE, a relatora Carmem Lúcia deixou claro que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus
reajustes de acordo com índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas Emendas. Cita, ainda, para fins de
elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que segue:

“Assim, uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o
mesmo salário de benefício calculado quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a
nova RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-benefício calculado quando
da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo limitador dos benefícios do RGPS”.

Sendo assim, o direito à revisão do benefício em face das majorações do teto previstas nas Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03, só assiste àqueles cujos salários de benefício, atualizados até a entrada em vigor das referidas emendas,
ultrapassam os novos tetos. Ressalte-se que, no caso de benefício proporcional, em que a renda mensal inicial não
corresponde ao salário de benefício, deve ser considerado o valor deste último para efeito de revisão.

No presente caso, conforme bem asseverado na sentença de fl. 51, a média aritmética dos salários-de-contribuição do
autor, conforme dados constantes da carta de concessão, correspondeu a R$ 847,98 (fl. 5). O limite máximo do
salário-de-benefício em vigor na data de início da aposentadoria, porém, era estipulado em R$ 1.561,56.

Com efeito, constata-se facilmente na carta de concessão do benefício (fls. 47/50) que não houve limitação do
salário-de-benefício ao teto então vigente.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários, tendo em vista o benefício de assistência judiciária gratuita deferido ao
autor.

ACÓRDÃO



Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
2º Juiz Relator

[Ato judicial assinado eletronicamente, nos termos do parágrafo único do artigo 164 do Código de Processo Civil. A
certificação digital consta na parte inferior da página]

120 - 0000595-03.2011.4.02.5050/01 (2011.50.50.000595-8/01) (PROCESSO ELETRÔNICO) ANA LUCIA DE REZENDE
AYUB (ADVOGADO: MAURO AUGUSTO PERES DE ARAÚJO, JOSE PERES DE ARAUJO.) x INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCDOR: BRUNO MIRANDA COSTA.).
Processo nº 0000595-03.2011.4.02.5050/01
Recorrente: ANA LUCIA DE REZENDE AYUB
Recorrido:   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Relator: Juiz Federal PABLO COELHO CHARLES GOMES

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO INOMINADO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
ART. 514, II, DO CPC – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
revisão do seu benefício previdenciário, mediante adequação ao novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS,
instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003. A sentença fundamenta-se no fato de que a tese jurídica sustentada na
petição inicial não tem pertinência lógica com a situação do autor, uma vez que a média aritmética dos
salários-de-contribuição, conforme dados constantes da carta de concessão é inferior ao teto em vigor da data do início da
aposentadoria. Alega o recorrente que faz jus à revisão de seu benefício, de forma que os reajustes, a partir da respectiva
concessão, sejam calculados sobre a RMI bruta, antes do emprego da incidência do limitador.

As razões do recurso estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença, que restou não impugnada.

Houve evidente equívoco no recurso, não sendo possível seu conhecimento, tendo em vista o art. 514, II, do CPC, e o
princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessário que se infirmem especificamente os fundamentos adotados na
decisão impugnada, declinando-se os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.

Recurso não conhecido.

Custas ex lege. Sem condenação em honorários, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, conhecer e, no mérito, NÃO CONHECER DO RECURSO, na
forma da ementa constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Pablo Coelho Charles Gomes
Juiz Federal Relator

Acolher os embargosTotal 3  :  
Anular a sentença e julgar prejudicado o recursoTotal 1  :  
Dar parcial provimentoTotal 7  :  
Dar provimentoTotal 28  :  
Extinguir o processo com resolução de méritoTotal 1  :  
Não conhecer o recursoTotal 1  :  
Negar provimentoTotal 79  :  


