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PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COABITAÇÃO.  
Não constitui óbice à configuração da união estável o fato de a autora não ter 
residido sob o mesmo teto do falecido durante os três últimos anos anteriores à 
morte deste. No caso em tela, a sentença havia julgado procedente o pedido de 
pensão por morte à autora na qualidade de companheira do falecido. O relator 
votou no sentido de negar provimento ao recurso do INSS mantendo a sentença. 
Em voto, inicialmente divergente, a Juíza Federal Dra. Eloá Mattos dava 
provimento ao recurso, por entender que os três anos em que a autora não mais 
coabitava com o falecido caracterizavam-se como separação de fato, e como a 
união estável é equiparada ao casamento, tal separação constitui-se em divórcio 
direto, nos termos da CR88, no que foi acompanhada pelo Juiz Federal Dr. 
Vladimir Vitovsky. Ao receber o processo para redigir a ementa e o acórdão, 
analisou com maior minúcia e cautela os depoimentos testemunhais de fl. 36/37 e 
da informante de fls. 39, decidindo alterar seu voto, por restar convencida de que 
havia realmente união estável entre a companheira e o falecido. Entendeu a Dra. 
Eloá Mattos que até mesmo as pessoas ligadas pelo vínculo matrimonial podem 
permanecer afastadas durante determinado período, residindo em habitações 
distintas por motivos mais diversos. Neste sentido, citou a Juíza a Súmula 382 do 
STF, no que foi acompanhada pelo Juiz Federal Vladimir Vitovsky, que retificou 
seu voto à luz dos depoimentos de fls. 36/37 e 39. (Processo nº. 
2006.50.50.004908-5/01. Relator: Dr. Wilson Witzel. Voto vista Dra. Eloá Mattos). 
 
 
AUXÍLIO-DOENÇA. AFASTAMENTO DE ATIVIDADES QUE EXIGISSEM 
ESFORÇOS FÍSICOS OU ESTRESSE. BALCONISTA DE PADARIA. 
Não é devido auxílio-doença quando a incapacidade é tão-somente para 
atividades que exijam esforço físico e/ou estresse e a segurada trabalha como 
balconista de padaria, atividade que exige no máximo esforço físico leve. Com este 
entendimento, a Turma negou provimento a recurso da parte autora em face de 
sentença que havia julgado improcedente seu pedido. (Processo nº. 
2006.50.50.006190-5/01. Relatora: Dra. Cristiane Conde Chmatalik). 
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JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE. 
RESTITUIÇÃO IR SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
A Turma ratificou o entendimento de que os juizados especiais federais são 
absolutamente incompetentes para julgar a repetição de indébito de imposto de 
renda incidente sobre complementação de aposentadoria. A Turma entendeu que 
para a verificação dos valores a restituir ou compensar, seria necessária a 
instrução do feito com inúmeros documentos, sendo que esta ampla dilação 
probatória e este complicado exame técnico são incompatíveis com o 
procedimento previsto pela Lei 10.259/01, que além do princípio da oralidade, é 
norteada pelos princípios da celeridade, informalidade, simplicidade e economia 
processual. Assim, diante da evidente complexidade da causa, especialmente no 
que tange à produção de provas, a Turma anulou a sentença e determinou que o 
feito deve ser distribuído a uma das varas federais tributárias, em vez de se 
extinguir o processo, por questão de economia processual. (Processo nº. 
2004.50.50.007243-8/01, 2005.50.50.009345-8/01, 2004.50.50.011687-9/01, 
2006.50.50.002872-0/01. Relator: Dr. Wilson Witzel).  

 
 

PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. IMIGRANTE ITALIANO 
APOSENTADO.   PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO.   DIREITO 
ADQUIRIDO.   TRATADO BRASIL ITÁLIA. (2) 
A Turma retornou o julgamento discutindo concessão de pensão por morte para 
companheira de imigrante italiano, com base na aplicação do Tratado Brasil- Itália. 
Na Hipótese, a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que o 
companheiro italiano já tinha perdido sua qualidade de segurado por ocasião do 
óbito. A autora, representada pela Defensoria Pública da União, recorre alegando 
que seu companheiro já era aposentado pelo Instituto de Previdência Italiano, e 
que, com base no Tratado, possui direito adquirido a tal condição, que deve ser 
respeitada no Brasil. Resolvendo a segunda questão de ordem, a Turma rejeitou a 
preliminar levantada pelo INSS no sentido de que em grau recursal teria havido 
inovação na causa de pedir. Argüiu a autarquia que o pedido e a causa de pedir na 
inicial eram de concessão de pensão por morte às custas do RGPS tendo em vista 
que o falecido havia contribuído para a Previdência Social do Brasil, tanto como 
segurado obrigatório como facultativo. Pondera o INSS que houve alteração da 
causa de pedir ao se destacar que o falecido era aposentado no regime italiano. A 
Turma entendeu que o pedido é o mesmo: concessão de pensão por morte, e que 
a qualidade de aposentado pelo regime previdenciário italiano do falecido já estava 
declarada na inicial e era de pleno conhecimento da autarquia. Por fim, ponderou-
se que a invocação do Tratado Brasil-Itália não é inovação na causa de pedir, por 
se tratar de matéria jurídica, além do que, a lei, o direito, é do conhecimento de 
todos. Após, foi suspenso o julgamento, para apreciação do mérito em si. 
(Processo nº 2006.50.50.006549-2/01. Relator: Dr. Vladimir Santos Vitovsky). 
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LOAS. AUSÊNCIA DE UM BRAÇO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA.  
A Turma acolheu em parte Embargos de Declaração do INSS tão-somente para 
afastar da condenação o pagamento do Benefício Assistencial referente ao 
período em que o autor conseguiu comprovadamente exercer atividade laborativa 
(março de 2007 a fevereiro de 2008). A sentença havia julgado improcedente por 
não reconhecer a existência de incapacidade. A Turma dera provimento ao recurso 
inominado do autor por entender que a ausência de um braço (incluindo o ombro), 
consoante se vê das fotos do autor, torna o mesmo incapaz, na medida em que 
sua atividade atual é de rurícola (catador de cana). Em sede de embargos de 
declaração o INSS apresentou extrato do CNIS comprovando que o autor exerceu 
atividade laborativa no período de março de 2007 até fevereiro de 2008, alegando 
contradição no acórdão que o considerou incapaz. A Turma, por unanimidade, 
entendeu que havia incapacidade e que o exercício da atividade laborativa no 
período não induzia na comprovação de existência de capacidade, por se tratar de 
emprego obtido de forma caridativa. Além disso, era visível que o autor jamais 
poderia concorrer em igualdade de condições com os demais na obtenção de 
emprego, o que afetava sua empregabilidade. (Processo nº. 2005.50.01.003038-
9/1. Relatora Dra. Eloá Mattos. Voto vista Dr. Vladimir Vitovsky).  

 
 

PENSÃO POR MORTE. FILHO. DEPENDENCIA ECONOMICA. RECEBIMENTO 
DE DOIS BENEFÍCIOS. NÃO COABITAÇÃO.  
A comprovação de dependência econômica da mãe com relação ao filho falecido 
não necessita ser exclusiva. No caso em tela, a sentença julgou procedente o 
pedido. O relator, Dr. Wilson Witzel negava provimento ao recurso do INSS. Em 
voto divergente, o Dr. Rogério Moreira Alves dava provimento ao recurso por 
entender que a ajuda financeira do filho caracterizava-se como mero auxílio e não 
como dependência econômica. Além disso, ponderou que a autora percebia dois 
benefícios previdenciários. Em voto vista, o Dr. Vladimir Vitovsky acompanhou o 
relator, explicitando que os dois benefícios que a autora percebia, totalizavam em 
maio de 2007 algo em torno de R$600,00, o que era insuficiente para caracterizar 
a independência econômica da mãe com relação ao filho falecido. Por seu turno, 
também não era óbice à caracterização da dependência econômica o fato do filho 
não coabitar com a mãe, posto que esta residia em casa de propriedade daquele. 
No mais, há prova documental de dependência econômica, bem como a autora é 
idosa, contando com 84 anos, acometida de doenças que necessitam de 
tratamento e medicamentos. (Processo nº. 2007.50.50.002570-0/01. Relator: Dr. 
Wilson Witzel). 

 
APOSENTADORIA. TRABALHADOR RURAL. CÔNJUGE APOSENTADO 
COMO COMERCIÁRIO. 
O fato do cônjuge ser aposentado como comerciário não impede o reconhecimento 
da qualidade de rurícola da esposa. Com este entendimento, a Turma negou 
provimento ao recurso inominado do INSS, posto que restou comprovado que a 
autora possuía pequena propriedade rural desde 1986, de onde retirava seu 
sustento. (Processo nº.: 2006.50.51.001875-9/01. Relator Dr. Vladimir Vitovsky). 
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SAÚDE. SUS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL PRIVADO. EMERGÊNCIA MÉDICA. 
Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo 
Município de Guarapari em face da sentença de piso que julgou procedente o 
pedido autoral determinando a restituição pelos réus (União, Estado do Espírito 
Santo e Município de Guarapari), do valor de R$2.500,00, gasto em procedimento 
cirúrgico realizado em hospital particular de Guarapari. A Turma rejeitou a 
preliminar de ilegitimidade passiva alegada tanto pelo Estado do Espírito Santo 
como pelo Município de Guarapari, pois o fato dos Estados e Municípios da 
Federação não estarem contemplados no art. 6º, II da Lei nº 10.259/01, como 
partes passivas nos Juizados Especiais Federais, não caracteriza a ilegitimidade 
dos mesmos, quando arrolados junto à União. Como os entes federados das três 
esferas são solidários na prestação de serviços de saúde, a formação do pólo 
passivo com os mesmos caracteriza litisconsórcio necessário. A competência dos 
Juizados é prorrogada a todos que devam figurar como réus junto à União. No 
mérito em si, a intervenção cirúrgica realizada no hospital privado representou uma 
medida de urgência necessária, ante o quadro clínico que a paciente apresentava. 
Após percorrer vários hospitais públicos na tentativa de submeter-se a tal, sem 
qualquer êxito e não restando-lhe nenhuma outra opção a não ser o pagamento, 
assim o fez para garantir o bem mais valioso em risco naquele momento a vida de 
sua filha. Ademais, não há que se retirar a responsabilidade do Estado em restituir 
a despesa, sob a alegação de que existia no Município hospital conveniado com o 
SUS, porquanto, conforme já exarado, o presente caso tratava-se de emergência 
médica em virtude do quadro clínico da paciente. Com efeito, a indisponibilidade 
de vagas em outros hospitais públicos, foi fator determinante para que a 
intervenção fosse realizada em hospital da rede privada, assinalando a 
responsabilidade em restituir a recorrida pelo serviço que naquele dado momento o 
“Estado” não pôde prestar. A Turma ressaltou ainda, que o direito à saúde, 
garantido assim a vida (caput do art. 5º da CF) e a dignidade da pessoa humana 
(Art. 1º, III da CF) mediante o fornecimento de aparelhos e tratamento médico 
especializado de qualidade são deveres da União, Estados Federado e Municípios, 
eis que a Lei 8.080/90 estabelece que é responsabilidade do SUS. (Processo nº.: 
2002.50.50.002495-2/01. Relator: Dr. Vladimir Vitovsky). 

 
GEAP. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. 
A Turma iniciou o julgamento de recurso inominado de sentença que julgou 
improcedente o pedido de restituição dos valores cobrados a maior pela GEAP, 
descontados da folha de pagamento do INSS. Levantada a questão de ordem 
acerca da competência da Justiça Federal e da legitimidade do INSS para figurar 
na lide, entendeu a Turma que o INSS tem legitimidade passiva, na medida em 
que possui obrigação de fazer, a saber, fazer o desconto em folha de pagamento 
do autor. Assim, a Turma entendeu que a Justiça Federal é competente para 
apreciar a lide. No mérito em si, após o relator votar negando provimento ao 
recurso, pediu vistas a Juíza Federal Dra. Cristiane Conde (Processo nº. 
2002.50.50.002967-6/01. Relator: Dr. Wilson Witzel).  
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FUSEX SEGURO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE 
CAPITAL FINANCEIRO.  
O Exército efetua desconto de R$7,00 da folha de pagamentos, a título de 
contribuição para a formação de capital financeiro que serviria para cobrir as 
despesas médico-hospitalares. A Turma entendeu que o desconto fixo de R$7,00 
gerou distorção no sistema contributivo, pois o percentual da alíquota passou a ser 
variável em função dos proventos, podendo, inclusive, ultrapassar o limite legal de 
3,5%, pelo que, considerou-se ilegal a Portaria 117/2001 do Comandante do 
Exercito, sendo indevida a cobrança efetuada. (Processo nº.: 2005.50.50.006547-
5/01. Relator Dr. Wilson Witzel). 
 
 
Sessão Administrativa 
 
GDATA. DECISÃO DO STF. RE 572.884. SOBRESTAMENTO.  
A Turma, em sessão administrativa, determinou o sobrestamento dos processos 
que versam sobre GDATA, na forma do art. 543-B do CPC, a teor da decisão do 
STF no RE 572.884. Para os processos já julgados pela Turma, pendentes ou em 
que já houve exame de admissibilidade do RE, o Presidente expedirá Portaria 
determinando o Sobrestamento. Nos processos já distribuídos, os respectivos 
relatores determinarão o sobrestamento dos feitos. Nos demais, a Turma decidiu 
comunicar os juízes de primeira instância dando ciência do sobrestamento para 
que sejam adotadas as providências que entenderem cabíveis (Processo nº.: 
2006.50.50.002980-3. Relatora: Dra. Maria Cláudia Allemand). 
 
 
Notícias 
 
MUTIRÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONCILIAÇÃO. CORREÇÃO POUPANÇA.  
Mutirão do 2º JEF obtém mais de 65% de acordos, tendo sido realizadas 135 
audiências, com 89 conciliações, atingindo o montante de R$135.312,27 a título de 
valor conciliado. O evento foi considerado um sucesso pela Juíza Federal Dra. 
Cristiane Conde Chmatalik. Em comemoração, a Diretora de Secretaria, Dra. 
Neyde Aparecida distribuiu brindes aos servidores que mais obtiveram resultados. 
 

 
 


