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Processos Julgados:  65 
 
ADMINISTRATIVO 
 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE 1/5 DE 
FUNÇÃO COMISSIONADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA 
DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União em face de sentença 
que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a Ré ao 
pagamento de parcelas atrasadas referentes à incorporação de quintos de 
função comissionada. O pedido do autor já foi reconhecido 
administrativamente por meio da Portaria nº 443 de 20/12/2004, entretanto, 
o pagamento da mencionada vantagem pessoal só passou a ser efetivado a 
partir da competência janeiro/2005. Dessa forma, o autor tem direito ao 
pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição qüinqüenal. Conforme 
bem salientado na sentença, do total devido a Administração já efetuou o 
pagamento, com emissão de folha de pagamento suplementar, o crédito 
referente a todo o ano de 2002, assim como as prestações referentes às 
competências de setembro a dezembro de 2004, incluindo a gratificação 
natalina do exercício de 2004. Porém, o crédito referente ao período de 
01/01/2003 a 31/08/2004, equivalente a R$ 14.882,41, ainda não foi 
satisfeito, devendo incidir sobre tal parcela juros de mora de 6% ao ano, 
conforme art. 1º - F da Lei nº 9.494/97. Não há que se falar em violação aos 
arts. 2º, 37 e 169 da Constituição Federal, pois mesmo com o 
reconhecimento do crédito pela Administração, esta ainda não efetivou o 
pagamento do mesmo, não restando alternativa ao autor senão buscar a 
tutela jurisdicional a fim de satisfazer o seu direito. Além disso, admitir que 
as dívidas decorrentes de decisão judicial fiquem sempre condicionadas à 
disponibilidade orçamentária ou ao remanejamento de recursos é submeter 
decisões do Poder Judiciário ao crivo do Poder Executivo, ferindo-se, com 
isso, a separação e independência harmônica dos Poderes, sem falar no 
obstáculo que tal entendimento cria ao acesso à justiça (art. 5º, XXXVI). 
(Processo nº 2007.50.50.009607-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José 
Witzel) 
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PREVIDENCIÁRIO 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 
PREENCHIDOS. PORTADOR DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA 
ADQUIRIDA – AIDS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA REFORMADA. 
 Dispõe o art. 42 da lei 8.213/91 que, uma vez cumprida, quando for o caso, 
a carência exigida, será devido ao segurado o benefício de aposentadoria 
por invalidez, estando ou não em gozo de auxílio doença, desde que 
considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência. A qualidade de segurado e a 
carência exigida, por não terem sido objeto de impugnação específica do 
INSS, restam incontroversas. Ademais, como reza o art. 151 da Lei nº 
8.213/91, independe de carência a concessão de aposentadoria por 
invalidez ao segurado acometido de Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - AIDS. No que se refere à incapacidade laborativa do autor, não 
obstante o laudo pericial tenha concluído pela capacidade do mesmo, 
também é possível observar que o autor já teve sua saúde abalada por 
doenças oportunistas, quais sejam pneumonia por Pneumocystis jiroveci, 
pneumonia por inespecíficos, sífilis secundária, hepatite A, infecção por 
herpes simples, além de ser portador de hepatite B (resposta ao quesito nº 1 
do juízo), o que evidencia a manifestação do vírus HIV. Apesar de o expert 
afirmar que o autor não encontra-se incapacitado, mister se faz concluir que 
diante das características da doença que o acomete, a saúde do mesmo se 
encontra condicionada a uma eventual infecção por doença oportunista, 
que, caso ocorra, importaria em incapacidade para o trabalho. A 
jurisprudência já se manifestou a favor da concessão do benefício de 
aposentadoria por invalidez ao segurado portador da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida – AIDS, desde que já tenha se manifestado a 
doença, como ocorre no presente caso. (Processo nº 2006.50.50.003169-
0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel) 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. LOAS.  BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 
ESTATUTO DO IDOSO. RECUSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
Os requisitos legais para a concessão do benefício de prestação continuada 
estão elencados no art. 20 da Lei nº. 8.742/93 e 34 da Lei 10.741/03, do 
qual é possível se registrar: a) ser a pessoa beneficiária maior de 65 
(sessenta e cinco) anos ou portadora de deficiência que impossibilite sua 
manutenção financeira própria ou pelos membros familiares que vivam 
sobre o mesmo teto; b) deter o beneficiário ou sua família renda per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo; c) incapacidade para a vida 
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independente e para o trabalho; d) não perceber qualquer outro benefício 
previdenciário. O requisito idade é incontroverso. No tocante à alegação de 
que a autora não se enquadra no requisito legal para a concessão do 
benefício, já que possui renda per capita superior a um quarto do salário 
mínimo, verifica-se que a renda familiar total é proveniente da aposentadoria 
por invalidez do marido da autora, no valor de R$ 350,00 (trezentos e 
cinqüenta reais), que deve ser dividida entre o casal. Ademais, conforme 
informações do laudo social, as despesas com medicamentos são elevadas, 
comprometendo grande parte da renda, e isso somado às demais despesas 
básicas, tais como alimentação, água, energia e outros, devem relativizar o 
entendimento literal do referido dispositivo, a fim de que seja atendida a 
finalidade do presente benefício. Ademais, aplica-se por analogia o art. 34, 
parágrafo único, da Lei 10741/2003 - Estatuto do Idoso, para considerar que 
o benefício de aposentadoria do marido da autora, no valor de trezentos e 
cinqüenta reais não deve ser computado para fins de verificação da 
miserabilidade. O fato de o marido da autora já receber aposentadoria não 
constitui óbice para a concessão do presente benefício. Ressalte-se, neste 
ponto, que uma vez desconsiderada a aposentadoria percebida pelo marido 
da autora para fins de apuração da renda per capita, sua renda passa a ser 
inexistente. A interpretação do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, deve ser no 
sentido de que o critério de 1/4 do salário mínimo pode ser conjugado com 
outros fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo e de sua 
família para concessão do benefício assistencial de que trata o art. 203, 
inciso V, da Constituição, conforme acentuou o relator nos autos da 
reclamação nº 4374, sem ofensa à coisa julgada (Adin 1232/Df). Outros 
limites foram traçados por leis posteriores para caracterizar a 
miserabilidade, como é o caso da Lei 10.689/2003, além da legislação que 
estabeleceu novos critérios mais elásticos para a concessão de outros 
benefícios assistenciais - como a Lei n° 10.836/2004, que criou o Bolsa 
Família; a Lei n° 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso 
à Alimentação; a Lei n° 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei n° 
9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a 
Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 
associados a ações socioeducativas; assim como o Estatuto do Idoso (Lei 
n° 10.741/03) - está a revelar que o próprio legislador tem reinterpretado o 
art. 203 da Constituição da República.  Não se está em nenhum momento 
declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei nº 
8.742/93, mas apenas verificando que, à luz do caso em exame, o requisito 
da necessidade econômica está presente. Os critérios objetivos 
estabelecidos pela Lei n° 8.742/93 são insuficientes para atestar que o idoso 
ou o deficiente não possuem meios de prover à própria manutenção ou de 
tê-la provida por sua família. Não há que se excluir o direito da autora em 
perceber o benefício previdenciário, eis que a Assistência Social é voltada à 
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proteção da família, habilitação e reabilitação dos idosos e das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária (Art. 203, CF). Desse modo, a autora faz jus ao recebimento do 
referido benefício. (Processo nº. 2006.50.50.004650-3/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Wilson José Witzel). 

 
 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
SENTENÇA MANTIDA. 
Nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91, a pensão por morte será 
concedida aos dependentes do segurado que falecer, sendo este 
aposentado ou não.  Para o deferimento do benefício de pensão por morte, 
é necessária a comprovação do preenchimento de dois requisitos: que o 
falecido possuía a qualidade de segurado no momento anterior a sua morte, 
e que a autora era sua dependente economicamente. O primeiro aspecto é 
incontroverso, uma vez que o demandado não contestou a qualidade de 
segurado dos falecidos. Já quanto à dependência econômica, não constam 
nos autos documentos suficientes que comprovem a tal dependência da 
autora em relação aos falecidos, no caso seus avós. Ademais, os pais da 
autora são vivos e capazes, e conforme diz a prova testemunhal, trabalham 
regularmente. Assim, não havendo qualquer elemento que comprove guarda 
judicial, tutela ou designação formal da autora como dependente de seus 
avós, ou que seus pais não tenham condições de arcar com o seu sustento, 
pode-se concluir que não restou comprovada a dependência econômica da 
autora em relação aos falecidos, portanto a mesma não faz jus ao benefício. 
(Processo nº. 2006.50.52.000986-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José 
Witzel). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 
RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 
CONCESSÃO DO BENEFICIO. ENQUADRAMENTO NA REGRA DE 
TRANSIÇÃO DO ART. 143 DA LEI N° 8.213/91. CARÊNCIA SUPRIDA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 
pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: que o 
requerente tenha, no mínimo, 60 anos de idade se for do sexo masculino e 
55 anos, se do feminino, sendo mister que comprove, ainda, o exercício de 
atividade rural, mesmo que de forma descontínua, durante o período de 
carência exigido na Lei n° 8.213/91. A autora nasceu em 11.05.1928. 
Completou 55 anos em 11/05/1983. Portanto, à época da propositura da 
presente ação, já havia implementado a idade mínima necessária à 
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obtenção do benefício.  Para fins de reconhecimento do exercício de 
atividade rural, o trabalho deve ser comprovado, ao menos, por início de 
razoável prova material contemporânea à época dos fatos, nos termos do 
art. 55, § 3º da Lei nº 8213/91. No entanto, levando-se em conta as 
condições em que são exercidas as atividades rurícolas, não se deve exigir 
rigor extremo na comprovação dessa atividade, que é exercida em regime 
de economia familiar, na forma do art. 11, inciso VII, § 1º da Lei 8.213/91. O 
INSS controverte o exercício de atividade rurícola pela autora, aduzindo que 
esta apresentou apenas um documento, a Certidão de Casamento, e que 
este documento apresentado não é contemporâneo ao período que se 
pretende comprovar, alegando, assim, ausência de inicio razoável de prova 
material.  A comprovação da atividade rural em regime de economia familiar 
através de prova documental mínima foi cumprida com a apresentação da 
Certidão de Casamento, datada de 1º de junho de 1974, na qual consta a 
profissão do marido como lavrador. Não há necessidade que o início de 
prova material se refira a todo período de carência, desde que existente 
prova testemunhal relativa a tal período. Nesse sentido já se manifestou o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ. AgRREsp. Processo: 200700644688. UF: 
SP. Órgão julgador: Sexta Turma. Data da decisão: 28/08/2007. Relator: 
Hamilton Carvalhido.). Restou devidamente comprovado que a autora 
implementou todos requisitos necessários à concessão de sua 
aposentadoria por idade, quais sejam, 55 anos de idade e efetivo exercício 
de atividade rurícola por um período superior ao exigido pela legislação que 
rege a matéria. (Processo nº. 2006.50.51.001993-4/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Wilson José Witzel). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL. RENDA SUPERIOR A ½   
DO SALÁRIO MÍNIMO. LEIS Nº 9.533/97 E 10.689/2003. AUSÊNCIA DE 
REVOGAÇÃO TÁCITA. GASTOS INFERIORES À REMUNERAÇÃO 
LÍQUIDA. RECURSO PROVIDO. 
Para efeito de apuração da renda mensal da família, deve ser descontado 
da remuneração o valor retido para contribuição previdenciária e plano de 
saúde. Considerando que o grupo familiar é integrado por cinco pessoas: o 
recorrido, o pai, a mãe e dois irmãos menores de 21 anos, a renda mensal 
per capita superava ¼ do salário mínimo. Tanto a Lei nº 9.533/97, quanto e 
Lei nº 10.689/2003, regulam benefícios assistenciais cujos requisitos e cujo 
valor de renda mensal são bastante diferentes que aquele regulado pela 
LOAS. A lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (art.. 2º, § 
2º, da Lei de Introdução ao Código Civil). Descarta-se, então, a possibilidade 
de que as duas leis novas tenham operado a revogação tácita do art. 20, § 
3º, da Lei nº 8.742/93 e substituído o critério financeiro objetivo de renda 
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familiar per capita de ¼ para ½ salário mínimo. De acordo com o laudo da 
assistente social, os gastos regulares da família são inferiores à renda 
mensal. (Processo nº 2006.50.50.006201-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério 
Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. RENDA EVENTUAL E INCERTA. SITUAÇÃO DE 
EXTREMA POBREZA. RECURSO IMPROVIDO. 
Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da 
assistência social, a pessoa portadora de deficiência incapacitante que não 
possui  meios de prover a própria manutenção (art. 20, caput, da Lei nº 
8.742/93).  O recorrido confessou que fazia “biscate”, transportando, duas 
vezes por semana, peixe para o irmão vender, recebendo R$ 100,00 por 
mês. Trata-se de trabalho informal e eventual com renda incerta, pois, 
conforme alegou o recorrido, “nem sempre pode contar com a renda, pois 
quando não transporta o produto fica sem receber”. Ainda que 
se desconsiderem as despesas da família, a renda incerta auferida 
pelo recorrido não pode ser considerada suficiente para a própria 
manutenção. O  rendimento é quase totalmente absorvido por despesas 
com remédios e com  água e luz, sobrando praticamente nada para comprar 
alimentos. As  sofríveis condições de moradia, demonstram a situação de  
extrema pobreza. (Processo nº 2006.50.50.002477-5/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA AUDITIVA. PERÍCIA 
REALIZADA COM MÉDICO DO TRABALHO, ESPECIALISTA EM 
DERMATOLOGIA. FALTA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA. SENTENÇA 
ANULADA. 
Médico do trabalho, especialista em dermatologia, não tem habilitação 
técnica para avaliar se a perda auditiva causa incapacidade para atividade 
habitual. O perito do juízo se limitou a constatar que o recorrente não é 
surdo, pois não teve dificuldade de entender as perguntas que lhe foram 
dirigidas. É necessário, porém, avaliar se, apesar de conseguir manter 
conversação, o segurado perdeu a percepção auditiva a ponto de não 
conseguir se orientar com os equipamentos com que tem de lidar.Sentença 
anulada, devendo ser realizada nova perícia judicial com médico 
especialista em otorrinolaringologia. (Processo nº 2007.50.53.000006-6/01, 
Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PARA 
APOSENTADORIA POR IDADE PREENCHIDOS ANTES DO ÓBITO. 
RECURSO PROVIDO. 
O segurado, antes de morrer, cumpriu os requisitos para aposentadoria por 
idade: idade mínima e carência. Esses requisitos não precisam ser 
preenchidos simultaneamente, conforme jurisprudência pacífica. A perda da 
qualidade de segurado não prejudica o direito dos dependentes à pensão 
por morte quando tenha sido preenchidos todos os requisitos para 
concessão de aposentadoria (art. 102, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91). 
(Processo nº 2007.50.50.001202-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira 
Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À LEI 
8.213/91. MARIDO NÃO INVÁLIDO. FALTA DE QUALIDADE DE 
DEPENDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 
O direito à pensão por morte é regulado pela legislação vigente na época do 
óbito do segurado. A esposa do recorrente faleceu em 22/12/88. Naquela 
época, ainda estavam em vigor a Lei nº 3.807/60 (art. 11, I) e o Decreto nº 
89.312/84, segundo os quais o marido só era considerado dependente da 
esposa, para fins previdenciários, quando inválido. Como o recorrente não 
alegou ser inválido, não se qualificava como dependente da segurada. O art. 
201, V, da Constituição Federal, que equipara homem e mulher para efeito 
de concessão de pensão por morte, não tem aplicabilidade imediata, pois 
faz remissão aos “termos da lei”. A inclusão do marido no elenco dos 
dependentes de segurado dependia de lei específica. Precedentes do STF 
(AI-AgR 502392, RE-ED 195898, RE-AgR 429931, AI-AgR 465650, RE-AgR 
387416). A Lei nº 8.213/91, que considera o cônjuge do sexo masculino 
como dependente do segurado independentemente de qualquer condição 
(art. 16, I), não pode ser aplicada retroativamente. Como a segurada morreu 
antes de essa lei entrar em vigor, o recorrente não adquiriu a qualidade de 
dependente. (Processo nº 2007.50.51.000378-5/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PROVA TESTEMUNHAL 
SUPERFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO DA UNIÃO 
ESTÁVEL ATÉ A DATA DO ÓBITO. RECURSO IMPROVIDO. 
É admissível a prova exclusivamente testemunhal para efeito de demonstrar 
a existência de união estável e a qualidade de companheira de segurado. 
Não obstante, a prova testemunhal produzida é extremamente superficial. A 
segunda testemunha é filho da recorrente, estando impedido de depor (art. 
405, § 2º, I, CPC). A primeira testemunha era cunhado do suposto 
companheiro da recorrente. Alegou que a recorrente e o segurado viveram 
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juntos durante mais de dez anos, mas não prestou esclarecimentos seguros 
no sentido de confirmar a manutenção da união estável até a data do óbito 
do companheiro. Nos últimos dois anos que antecederam sua morte, o 
segurado morava sozinho em São Luiz, próximo de Atílio Vivácqua, ao 
passo que a recorrente residia em Zumbi. Disse que o segurado foi para 
São Luiz por causa do trabalho, mas convivia com a autora, em Zumbi. Não 
obstante, a testemunha não mostrou certeza de que a união estável 
subsistia, limitando-se a dizer que, como o segurado freqüentemente 
“sumia” da localidade em que trabalhava, acreditava que, nesses períodos, 
ele ia para a casa da recorrente. Trata-se mera especulação da testemunha. 
Cabe ao autor o ônus de provar ou a manutenção da união estável até a 
data do óbito ou, no caso de ruptura do relacionamento, a dependência 
econômica do segurado. (Processo nº 2007.50.51.002485-5/01, Rel. Juiz 
Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 

 
DANO MORAL. FALHA DO SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DE 
EMBALAGEM. DANO MORAL LEVÍSSIMO. RECURSO PROVIDO. 
Considera-se dano moral a dor interior que, fugindo à normalidade do dia-a-
dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio 
emocional interferindo em seu bem estar. A falha do serviço postal em 
entregar ao destinatário embalagem contendo cartões de natal e caixas de 
bombons, frustrando o cumprimento da promessa que a remetente havia 
feito aos servidores do hospital que trataram de seu filho, deve lhe ter 
causado amarga decepção, caracterizando mais que mero aborrecimento. 
Presume-se significativo abalo psíquico. Dano moral levíssimo, justificando 
indenização em valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (Processo nº 
2007.50.50.000376-4/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
PROCESSOS DA TNU  
(1) Em sessão realizada em 28 de julho de 2008, a Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
(TNU), por unanimidade, reconheceu a possibilidade de concessão do 
benefício de auxílio-doença àquele que, tendo sido acometido por 
doença incapacitante quando ostentava a condição de segurado da 
previdência, somente vem a fazer solicitação administrativa em 
momento posterior à perda da referida condição. A Turma Recursal do 
Espírito Santo havia julgado improcedente a pretensão ao recebimento 
do benefício em virtude da perda da condição de segurado, por parte do 
segurado, no momento em que solicitado ao INSS.  
O relator do processo, Juiz Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, em 
seu voto, acolheu parcialmente a pretensão do autor, e estabeleceu a 
necessidade baixa do autos ao Juizado Especial federal capixaba, para 
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realização de completa instrução processual, visando à apuração da 
data de início da doença incapacitante. Em voto-vista o juiz Ricarlos 
Almagro Vitoriano Cunha acompanhou o voto do relator, que afinal 
restou acolhido por unanimidade. (Processo nº 2003.50.52.0000556/ES, 
Relator Juiz Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho. Voto-vista Dr. 
Ricarlos Almagro Vitoriano Cunho) 

  
(2) A TNU, após uma apertada votação realizada na sessão do último dia 28 

de julho de 2008, que culminou em empate, encerrado pelo voto do seu 
presidente, Min.Gilson Dipp, decidiu que não pode ser conhecido 
incidente de uniformização baseado em divergência entre acórdão de 
Turma Recursal e Súmula ou Jurisprudência dominante da própria TNU.  
Consoante apontado pelo Ministro Gilson Dipp, “pelo disposto no art. 14, 
§2º, da Lei nº 10.259/2001, não se mostra possível, em sede de pedido 
de uniformização dirigido a esta Turma Nacional, a demonstração de 
divergência com fundamento em paradigmas oriundos de turma recursal 
da mesma região, de Tribunal Regional Federal e da própria Turma 
Nacional de Uniformização”.  (Processo nº 200670510047328/PR - 
Presidente Min. Gilson Dipp) 

   
(3) A TNU, em sessão realizada em 28 de julho de 2008, decidiu, por 

maioria (9 a 1) que os valores recebidos por juiz federal substituto, em 
decorrência de substituição de juiz federal são passíveis de incidência 
de contribuição previdenciária. Em seu voto, o relator, Juiz Federal 
Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, inicialmente estabeleceu que mesmo 
tendo o regime previdenciário natureza retributiva e atuarial, tal não o 
convolaria em um sistema de seguro no qual a equivalência entre o 
devido e o recebido se imponha necessariamente, uma vez que a 
previdência social se apóia em princípios que valoram objetivos de 
natureza humanística e solidária, os quais não se coadunam com a idéia 
de equivalência, própria de sistemas privados ou de poupança. 
Ademais, o relator afastou a similitude entre o caso dos autos e o 
paradigma apontado, em razão da diversidade das rubricas sobre as 
quais incidiria o tributo. Nos acórdãos juntados, tratava-se de verba 
decorrente de valores recebidos em razão de investidura em cargo em 
comissão e pelo exercício de função gratificada, os quais jamais 
poderiam ser incorporados aos proventos (motivo que teria levado o STJ 
a asseverar, naqueles julgados, ser inviável a incidência de contribuição 
sobre eles); ao passo que no caso do requerente, trata-se de diferenças 
remuneratórias derivadas da substituição de juiz federal, sendo certo 
que, por tratar-se de classe integrante da carreira da magistratura 
federal, em tese (e normalmente é o que ocorre), podem vir a ser 
percebidas quando da aposentação. 
Finalmente, a ausência de similitude entre os casos ficaria clara diante 
da expressa previsão no elenco do §1º, do art. 4º da Lei nº 10.887/04, da 
impossibilidade dos valores percebidos em decorrência de cargo em 
comissão e função gratificada servirem de base de cálculo para a 
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contribuição previdenciária, diferentemente da verba em questão, que ali 
não se encontra prevista. 
Com base nesses argumentos, a TNU não conheceu do incidente de 
uniformização. (Processo nº Processo nº 2007.35.009010541/GO, Rel. 
Juiz Federal Dr. Ricarlos Almagro Vitoriano). 

 
 
 
NOTÍCIAS: 
 

• Servidor público da Justiça Federal faz jus à incorporação de 
1/5 de função comissionada. 

 
• Portadora de HIV tem direito à aposentadoria por invalidez. 

 
• Neto não faz jus à pensão por morte de avó. 
 
• Renda eventual e incerta não exclui relação de miserabilidade. 
 
• Marido não inválido de mulher falecida antes de 22/12/88, não 

faz jus à pensão por morte. 
 

• Justifica-se a indenização por dano moral levíssimo à mãe, 
pela falha no serviço postal em entrega de embalagens 
contendo cartões de natal e caixas de bombons como forma de 
agradecimento pelo tratamento do filho. 


