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SUBTÍTULO II – DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Nota inicial: quanto aos contratos de previdência privada, consultar Direito Civil e 
Empresarial, “Dos contratos em geral”.

CAPÍTULO 1 – DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Necessidade de requerimento administrativo 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA 

REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/
MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando 
situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já 
ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fi m de que o Juízo de origem 
aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento 
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC.

(REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014) – Tema (s): 660

Trânsito em julgado: SIM

CAPÍTULO 2 – DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E SALÁRIO DE BENEFÍCIO

Não cabimento de correção monetária dos 24 salários de contribuição 
anteriores aos doze últimos, quando o pedido de revisão se referir ao auxílio-
doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos 
antes da vigência da CF/1988

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO STJ Nº 08/2008. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ CONCEDIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 24 (VINTE E QUATRO) SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO 

ANTERIORES AOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS, PELA VARIAÇÃO DA ORTN/OTN. LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA.

1. A Constituição Federal de 1988, em dispositivo não dotado de 
autoaplicabilidade, inovou no ordenamento jurídico ao assegurar, para os 
benefícios concedidos após a sua vigência, a correção monetária de todos os 
salários-de-contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial.
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2. Quanto aos benefícios concedidos antes da promulgação da atual Carta 
Magna, aplica-se a legislação previdenciária então vigente, a saber, Decreto-Lei 
nº 710/69, Lei nº 5.890/73, Decreto nº 83.080/79, CLPS/76 (Decreto nº 77.077/76) 
e CLPS/84 (Decreto nº 89.312/84), que determinava atualização monetária 
apenas para os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses, 
de acordo com os coefi cientes de reajustamento estabelecidos pelo MPAS, e, a 
partir da Lei n.º 6.423/77, pela variação da ORTN/OTN.

3. Conforme previsto nessa legislação, a correção monetária alcançava a 
aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria 
especial e o abono de permanência em serviço, cujos salários-de-benefício eram 
apurados pela média dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição, o 
que resultava na correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição 
anteriores aos 12 (doze) últimos.

4. Contudo, não havia amparo legal para correção dos salários-de-contribuição 
considerados no cálculo do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, da 
pensão e do auxílio-reclusão, cujas rendas mensais iniciais eram apuradas com 
base na média apenas dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição.

5. Assim, esta Corte Superior de Justiça, interpretando os diplomas legais acima 
mencionados, fi rmou diretriz jurisprudencial - que ora se reafi rma - no sentido 
de ser incabível a correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição 
anteriores aos 12 (doze) últimos, quando o pedido de revisão se referir 
ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, à pensão e ao auxílio-
reclusão, concedidos antes da vigente Lei Maior.

(...) 7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafi rmada. Acórdão 
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 08/2008.

(REsp 1113983/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/04/2010, DJe 05/05/2010)1 – Tema (s): 186 e ss.

Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Valor máximo do salário de benefício

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AOS DITAMES DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 

Nº 8/STJ. PREVIDENCIÁRIO. VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TETO. LIMITE MÁXIMO DO 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. COMPREENSÃO DOS ARTS. 29, § 2º, 33 E 136, TODOS DA LEI 

Nº 8.213/91.

I - O Plano de Benefícios da Previdência Social - PBPS, dando cumprimento 
ao art. 202, caput, da Constituição Federal (redação original), defi niu o 
valor mínimo do salário-de-benefício, nunca inferior ao salário mínimo, 

1  A Emenda Regimental 14, de 2011, do RISTJ alterou a competência da matéria 
para a Primeira Seção.
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e seu limite máximo, nunca superior ao limite máximo do salário-de-
contribuição.

II - Não há incompatibilidade entre as normas dos art. 29, § 2º, e 33 da Lei nº 
8.213/91 com o seu art. 136, que trata de questão diversa, relacionada à legislação 
previdenciária anterior. (...)

Recurso especial provido.

(REsp 1112574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/08/2009, DJe 11/09/2009)2 – Tema (s): 148

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

13º salário – cálculo do salário de benefício

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO 

APRESENTADA POR AMICUS CURIAE QUANTO À DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE 

SOBRE TAL QUESTÃO NO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE RMI. CÔMPUTO DO 

13º SALÁRIO. REDAÇÃO DO ART. 28, § 7º, DA LEI N. 8.212/1991 E DO ART. 29, § 3º, DA LEI 

N. 8.213/1991. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) POSTERIOR 

À MODIFICAÇÃO PROCESSADA PELA LEI N. 8.870/1994. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...) 2. O art. 28, § 7º, da Lei n. 8.212/1991 (Lei de Custeio) dispunha que a 
gratifi cação natalina integrava o salário de contribuição para fi ns de apuração 
do salário de benefício, de sorte que a utilização da referida verba para fi ns de 
cálculo de benefício foi vedada apenas a partir da vigência da Lei n. 8.870/1994, 
que alterou a redação da citada norma e do § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 
(Lei de Benefícios), dispondo expressamente que a parcela relativa ao décimo 
terceiro salário integra o salário de contribuição, exceto para efeito de cálculo 
salário de benefício.

3. “Do acurado exame da legislação pertinente, esta Corte fi rmou o entendimento 
segundo o qual o cômputo dos décimos terceiros salários para fi ns de cálculo da 
renda mensal inicial de benefício previdenciário foi autorizado pela legislação 
previdenciária, até a edição da Lei n. 8.870, de 15 de abril de 1994, que alterou 
a redação dos arts. 28, § 7º, da Lei de n. 8.212/1991 (Lei de Custeio) e 29, § 3º, da 
Lei n. 8.213/1991 (Lei de Benefícios)”. Precedente: AgRg no REsp 1.179.432/RS, 
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 
28/9/2012.

4. Tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nesta Corte Superior de Justiça, 
encontra-se pacifi cado o entendimento segundo o qual, em homenagem ao 
princípio tempus regit actum, o cálculo do valor dos benefícios previdenciários 

2  Trecho do voto: “A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de 
imposição de limite máximo, também chamado de teto, aos benefícios concedidos pelo 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS”.
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deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que foram 
cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício.

5. No caso em exame, os requisitos para concessão do benefício do segurado 
instituidor somente foram atendidos após a vigência da Lei n. 8.870/1994, razão 
pela qual incidem suas disposições, na íntegra.

6. Dessa forma, não é possível a aplicação conjugada das regras previstas pela 
redação originária do § 7º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991 e do § 3º do art. 29 da 
Lei n. 8.213/1991 com as da Lei n. 8.870/1994, sob pena de tal mister “implicar 
a aplicação conjunta de ordenamentos jurídicos diversos, criando-se, dessa 
maneira, um regime misto de aplicação da lei”. (...)

7. Tese jurídica fi rmada: O décimo terceiro salário (gratifi cação natalina) 
somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação 
original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, 
quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos 
em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente 
excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), 
independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício 
estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada.

8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 
256-N e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

9. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1546680/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/05/2017, DJe 17/05/2017) – Tema (s): 904

Trânsito em julgado: SIM

CAPÍTULO 3 – DA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
REMANESCENTES PAGOS MEDIANTE PRECATÓRIO

Conversão, à data do cálculo, em quantidade de UFIR ou em outra unidade de 
referência ofi cial que venha a substituí-la

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NA DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA 

DE LIQUIDAÇÃO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 18 DA LEI 8.870/94 (CORREÇÃO PELA 

UFIR/IPCA-E). ACÓRDÃO DO TRF DA 3ª REGIÃO QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DE 

ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS (IGP-DI). UFIR E IPCA-E. APLICABILIDADE. PROCESSAMENTO 

DO RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/08. 

RECURSO PROVIDO.

1. O art. 18 da Lei 8.870/94 não trata de indexador para atualização de 
benefícios previdenciários, mas, sim, de atualização de valores pagos 
mediante precatório, decorrentes de condenação judicial. Os valores 
expressos em moeda corrente, constantes da condenação, devem ser 
reajustados, no caso de parcelas pagas em atraso, observando-se o comando 
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estabelecido no art. 41, § 7º, da Lei 8.213/91, e convertidos, à data do cálculo, 
em quantidade de Unidade Fiscal de Referência – UFIR ou em outra unidade 
de referência ofi cial que venha a substituí-la. 

2. De uma interpretação sistemática, teleológica e contextualizada de toda a 
legislação previdenciária, conclui-se que, segundo a inteligência do art. 18 da 
Lei 8.870/94, os valores decorrentes do atraso no pagamento dos benefícios 
previdenciários serão corrigidos monetariamente pela variação do INPC (janeiro 
a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro de 1994), URV (março 
a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995), INPC (julho de 1995 a 
abril de 1996) e IGP-DI (a partir de maio de 1996). Tais valores, expressos em 
moeda corrente, seriam, tão somente, para a preservação do valor da moeda, 
convertidos em UFIR a partir de janeiro de 1992 e, após a extinção desta, corrigidos 
pelo IPCA-E, a teor do disposto no art. 23, § 6º, da Lei 10.266/01, posteriormente 
repetido pelo art. 25, § 4º, da Lei 10.524/02 e, assim, sucessivamente, até a edição 
da Lei 11.768, de 14/8/08 – que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2009 –, em seu art. 28, § 6º. Destarte, a partir 
da elaboração da conta de liquidação, prevalecem a UFIR e o IPCA-E.

3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ 8/08.

(REsp 1102484/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 22/04/2009, DJe 20/05/2009)3 – Tema (s): 19

Trânsito em julgado: SIM

CAPÍTULO 4 – DOS BENEFÍCIOS

4.1. Aposentadoria

a) aposentadoria por invalidez

Termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida 
na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa – citação 
válida

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 

219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a fi nalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a 
julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, defi ne-se: A citação válida informa 
o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser 
considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por 

3  Trecho do voto: “cinge-se a questão a defi nir o critério legal para a atualização 
dos débitos previdenciários remanescentes, pagos mediante precatório”.
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invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação 
administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014) – Tema (s): 626

Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem 
retorno do segurado ao trabalho – forma de apuração – renda mensal inicial

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-

DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART. 29, II E § 5º, DA LEI 8.213/91 ALTERADO PELA LEI 9.876/99. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA 

DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR 

INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal 
inicial - RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-
doença.

2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5º, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo 
dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível 
se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com 
atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária.

3. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, 
sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida 
no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial 
- RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-
doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base 
para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos 
mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013)4 – Tema (s): 704

Trânsito em julgado: SIM

4  Segundo trecho da decisão de afetação, DJe 24/10/13, a controvérsia versa 
“acerca da forma de cálculo da aposentadoria por invalidez oriunda da conversão do 
auxílio-doença, previsto no art. 29, II e § 5º, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 
9.876/99”.
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b) aposentadoria por idade e por tempo de serviço – trabalho rural

Possibilidade de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/
contribuição a trabalhador urbano mediante o cômputo de atividade rural 
com registro em carteira profi ssional em período anterior ao advento da Lei 
8.213/1991 para efeito da carência exigida no art. 142

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TRABALHO RURAL COM 

REGISTRO EM CARTEIRA PROFISSIONAL PARA EFEITO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 55, § 2º, E 142 DA LEI 8.213/91. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do indeferimento 
administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia 
sustentou insufi ciência de carência.

2. Mostra-se incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador 
rural, com registro em carteira profi ssional desde 1958, razão pela qual não há 
como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das contribuições.

3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do 
tempo de serviço exercido por trabalhador rural registrado em carteira 
profi ssional para efeito de carência, tendo em vista que o empregador 
rural, juntamente com as demais fontes previstas na legislação de regência, 
eram os responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência 
rural (Funrural).

4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e 
Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp 1352791/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 27/11/2013, DJe 05/12/2013)5 – Tema (s): 644 

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Impossibilidade de a prova exclusivamente testemunhal comprovar trabalho 
rural para o fi m de obtenção de benefício previdenciário

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. 

TRABALHADOR RURAL. TEMPO DE SERVIÇO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.

5  Segundo trecho da decisão de afetação, DJe 07/05/13, a controvérsia cinge-se 
a analisar a “possibilidade ou não de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/
contribuição a trabalhador urbano mediante o cômputo de atividade rural com registro 
em carteira profi ssional em período anterior ao advento da Lei 8.213/1991 para efeito da 
carência exigida no art. 142 da Lei de Benefícios”. 
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1. Prevalece o entendimento de que a prova exclusivamente testemunhal não 
basta, para o fi m de obtenção de benefício previdenciário, à comprovação 
do trabalho rural, devendo ser acompanhada, necessariamente, de um 
início razoável de prova material (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91 e Súmula 
149 deste Superior Tribunal de Justiça).

2. Diante disso, embora reconhecida a impossibilidade de legitimar, o tempo 
de serviço com fundamento, apenas, em prova testemunhal, tese fi rmada no 
julgamento deste repetitivo, tal solução não se aplica ao caso específi co dos 
autos, onde há início de prova material (carteira de trabalho com registro do 
período em que o segurado era menor de idade) a justifi car o tempo admitido 
na origem.

3. Recurso especial ao qual se nega provimento.

(REsp 1133863/RN, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 15/04/2011) 
– Tema (s): 297

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Trabalhadores rurais denominados boias-frias – prova exclusivamente 
testemunhal a confi gurar tempo de serviço rural para fi ns previdenciários

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. 

INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA 

LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE 

TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO 

DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA.

1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento 
da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, 
para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. (...)

3. Aplica-se a Súmula 149/STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não 
basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de 
benefício previdenciário”) aos trabalhadores rurais denominados “boias-
frias”, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material.

4. Por outro lado, considerando a inerente difi culdade probatória da 
condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que 
a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal 
pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é 
mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e 
robusta prova testemunhal.
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(...) 6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do 
art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 10/10/2012, DJe 19/12/2012)6 – Tema (s): 554

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Possibilidade do reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao 
documento mais antigo, juntado como início de prova material

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE 

ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM 

CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de 
reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais 
antigo juntado como início de prova material.

2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil, “a prova testemunhal é 
sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”. Por sua vez, a Lei de 
Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente 
estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá 
efeito quando baseada em início de prova material, “não sendo admitida prova 
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 
caso fortuito, conforme disposto no Regulamento” (Súmula 149/STJ).

3. No âmbito desta Corte, é pacífi co o entendimento de ser possível o 
reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início 
de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. 
Precedentes.

4. A Lei de Benefícios, ao exigir um “início de prova material”, teve por 
pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por 
trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em 
conta as difi culdades deste, notadamente hipossufi ciente.

(...) Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1348633/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 28/08/2013, DJe 05/12/2014) – Tema (s): 638

6  Trecho da decisão de afetação, DJe 15/06/12: “a delimitação da seguinte tese 
controvertida: ‘Possibilidade de admitir prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, 
da Lei 8.213/1991) para confi gurar tempo de serviço rural para fi ns previdenciários no 
caso do trabalhador denominado boia-fria’”.
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Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Necessidade de o segurado especial estar laborando no campo, quando 
completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em 
que poderá requerer seu benefício 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE 

TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER 

PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do 
artigo 55, § 3º, combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que 
o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar 
a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 
requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 
§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 
rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 
aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 
critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 
hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos 
os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício.

2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da 
sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1354908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016) – Tema (s): 642

Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Repercussão de atividade urbana do cônjuge na pretensão de confi guração 
jurídica de trabalhador rural previsto no art. 143 da Lei 8.213/91

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRABALHO RURAL. ARTS. 11, VI, E 143 DA 

LEI 8.213/1991. SEGURADO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO JURÍDICA. TRABALHO URBANO DE 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. REPERCUSSÃO. NECESSIDADE DE PROVA MATERIAL EM 

NOME DO MESMO MEMBRO. EXTENSIBILIDADE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de desfazer a caracterização 
da qualidade de segurada especial da recorrida, em razão do trabalho urbano 
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de seu cônjuge, e, com isso, indeferir a aposentadoria prevista no art. 143 da Lei 
8.213/1991. (...)

3. O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 
descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, 
devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a 
subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias 
(Súmula 7/STJ).

4. Em exceção à regra geral fi xada no item anterior, a extensão de prova 
material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é 
possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor 
rurícola, como o de natureza urbana. (...)

6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 10/10/2012, DJe 19/12/2012)7 – Tema (s): 532, 533

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Ausência de prova efi caz para instruir a inicial – especifi cidade das demandas 
previdenciárias (CE)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA 

DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER 

REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O 

SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil 
para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as 
peculiaridades das demandas previdenciárias, que justifi cam a fl exibilização 
da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais 
atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em 
que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer 
os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção 
do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os 
pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte 
hipossufi ciente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante 

7  Trecho da decisão de afetação, DJe 21/03/12: “a delimitação da seguinte tese 
controvertida: ‘repercussão de atividade urbana do cônjuge na pretensão de confi guração 
jurídica de trabalhador rural previsto no art. 143 da Lei 8.213/1991’”.
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a fl exibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar 
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do 
caráter social da Carta Magna, a fi m de que as normas processuais não venham 
a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que 
faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras 
da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas 
normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade 
real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural confi gura direito 
subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado 
primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda 
geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador 
rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente 
dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da 
cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de 
distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório efi caz a instruir a inicial, conforme 
determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de 
constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua 
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC) e a consequente 
possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso 
reúna os elementos necessários a tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016)8 – Tema (s): 629

Trânsito em julgado: SIM

c) aposentadoria especial

Possibilidade de confi guração do trabalho exposto ao agente perigoso 
eletricidade, exercido após a vigência do Decreto 2.172/1997, como atividade 
especial, para fi ns do art. 57 da Lei 8.213/1991

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 

8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE 

8  Trecho do voto: “Cinge-se a questão posta na presente demanda em examinar 
se a insufi ciência ou falta de provas ocasiona a improcedência do pedido, por se tratar de 
julgamento de mérito, ou a extinção do processo sem análise do mérito, o que ensejaria 
a possibilidade de propositura de nova demanda, idêntica à anterior, com a juntada de 
novas provas”. Houve voto divergente do Ministro Mauro Campbell Marques sugerindo “o 
cancelamento do processo como representativo da controvérsia, considerando que a tese 
jurídica processual não poderia se limitar às lides previdenciárias”. 
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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 confi guração 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 exemplifi cativas, 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.

(...) 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 
do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1306113/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 14/11/2012, DJe 07/03/2013)9 – Tema (s): 534

Os ED a seguir opostos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, 
apenas para agregar ao voto condutor do acórdão as razões assentadas pelo 
voto-vista.

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Agente ruído – limite de tolerância para confi guração da especialidade do 
tempo de serviço

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO 

PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 

1. Está pacifi cado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço 
é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 

9  Trecho da decisão de afetação, DJe 21/03/12: “a delimitação da seguinte tese 
controvertida: ‘possibilidade de confi guração do trabalho exposto ao agente perigoso 
eletricidade, exercido após a vigência do Decreto 2.172/1997, como atividade especial, 
para fi ns do artigo 57 da Lei 8.213/1991’”.
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1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 
1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, 
ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para confi guração da especialidade do tempo 
de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 
18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 
3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, 
que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6º da LINDB 
(ex-LICC). Precedentes do STJ.

(...) 4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do 
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1398260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 14/05/2014, DJe 05/12/2014)10 – Tema (s): 694

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Conversão de tempo de serviço especial em comum – possibilidade que 
permanece após 1998 – adoção do fator de conversão

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO 

ART. 543-C, § 1º, DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008-STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO 

DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES AGRESSIVOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO 

DE ATIVIDADE ESPECIAL APÓS 1998. MP N. 1.663-14, CONVERTIDA NA LEI N. 9.711/1998 SEM 

REVOGAÇÃO DA REGRA DE CONVERSÃO.

1. Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido 
em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última 
reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma 
tornou-se defi nitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5º do 
art. 57 da Lei n. 8.213/1991. (...)

CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA 
DA LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DECRETO N. 
3.048/1999, ARTIGO 70, §§ 1º E 2º. FATOR DE CONVERSÃO. EXTENSÃO DA REGRA 
AO TRABALHO DESEMPENHADO EM QUALQUER ÉPOCA.

1. A teor do § 1º do art. 70 do Decreto n. 3.048/99, a legislação em vigor na ocasião 
da prestação do serviço regula a caracterização e a comprovação do tempo de 
atividade sob condições especiais. Ou seja, observa-se o regramento da época do 

10  Trecho da decisão de afetação, DJe 13/09/13: “a delimitação da seguinte tese 
controvertida: ‘possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição ao 
agente ruído em nível inferior a 90dB no período compreendido entre 5.3.1997 e 18.11.2003, 
por força da aplicação retroativa do limite de 85dB estipulado pelo Decreto 4.882/2003 ao 
Anexo IV do Decreto 3.048/1999’”.
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trabalho para a prova da exposição aos agentes agressivos à saúde: se pelo mero 
enquadramento da atividade nos anexos dos Regulamentos da Previdência, 
se mediante as anotações de formulários do INSS ou, ainda, pela existência de 
laudo assinado por médico do trabalho.

2. O Decreto n. 4.827/2003, ao incluir o § 2º no art. 70 do Decreto n. 3.048/99, 
estendeu ao trabalho desempenhado em qualquer período a mesma regra de 
conversão. Assim, no tocante aos efeitos da prestação laboral vinculada ao 
Sistema Previdenciário, a obtenção de benefício fi ca submetida às regras da 
legislação em vigor na data do requerimento.

3. A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do 
tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, 
ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação 
de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e 
não de regra previdenciária.

4. Com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827/2003 ao Decreto n. 3.048/1999, 
a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de 
tempo especial desenvolvidos em qualquer época pela regra da tabela defi nida 
no artigo 70 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007).

5. Descabe à autarquia utilizar da via judicial para impugnar orientação 
determinada em seu próprio regulamento, ao qual está vinculada. Nesse 
compasso, a Terceira Seção desta Corte já decidiu no sentido de dar tratamento 
isonômico às situações análogas, como na espécie (EREsp n. 412.351/RS).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1151363/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
23/03/2011, DJe 05/04/2011)11 – Tema (s): 422, 423

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Conversão entre o tempo de serviço especial e o comum – aplicabilidade da lei 
vigente por ocasião da aposentadoria, independentemente do regime jurídico 
à época da prestação do serviço

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA 

REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL E COMUM. CONVERSÃO. 

POSSIBILIDADE. ART. 9º, § 4º, DA LEI 5.890/1973, INTRODUZIDO PELA LEI 6.887/1980. 

CRITÉRIO. LEI APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

DA APOSENTADORIA.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com 
intuito de desconsiderar, para fi ns de conversão entre tempo especial e comum, 

11  Trecho do voto: “restringe-se a controvérsia ao exame das seguintes questões de 
direito: a) conversão de tempo de serviço especial após 28/5/1998; e b) aplicação do fator 
de conversão de 1,40”.
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o período trabalhado antes da Lei 6.887/1980, que introduziu o citado instituto 
da conversão no cômputo do tempo de serviço.

2. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o 
STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a confi guração do tempo 
especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor 
quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que defi ne o fator de 
conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse sentido: REsp 1.151.363/
MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do 
art. 543-C do CPC.

3. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 
conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente 
do regime jurídico à época da prestação do serviço. (...)

4. No caso concreto, o benefício foi requerido em 24.1.2002, quando vigente a 
redação original do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, que previa a possibilidade de 
conversão de tempo comum em especial.

5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1310034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 24/10/2012, DJe 19/12/2012)12 – Tema (s): 546

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA RESOLUÇÃO DO 

CASO CONCRETO. ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOB O RITO DO ART. 

543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 MANTIDA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL 

E COMUM. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. LEI APLICÁVEL. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO 

VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA.

1. A parte embargante aduz que o item “4” da ementa apresenta erro material, 
já que em 24.1.2002, data do requerimento administrativo de concessão da 
aposentadoria, não estaria vigente a redação original do art. 57, § 3º, da Lei 
8.213/1991, e sim a redação dada ao citado dispositivo legal pela Lei 9.032/1995 
(art. 57, § 5º). Com isso e aplicando a tese fi xada sob o rito do art. 543-C do CPC 
ao presente caso, assevera que não é possível a conversão de tempo comum em 
especial em favor do embargado.

Resolução da controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 

2. Não sendo objeto de irresignação a tese fi xada sob o regime do art. 543-C 
do CPC no acórdão embargado, mas sim a sua aplicação sobre o caso concreto, 
permanece incólume a resolução da controvérsia sob o regime dos recursos 
repetitivos assentada no acórdão embargado: 

12  Trecho da decisão de afetação, DJe 10/05/12: “a delimitação da seguinte tese 
para fi ns de sobrestamento, independentemente de outras questões jurídicas que forem 
abordadas na decisão fi nal: ‘Possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em 
comum, e vice-versa, no período anterior à vigência da Lei 6.887/1980, que alterou a Lei 
5.890/1973 (art. 9º, § 4º)’”.
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2.1. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o 
STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a confi guração do tempo 
especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor 
quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que defi ne o fator de 
conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse sentido: REsp 1.151.363/
MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do 
art. 543-C do CPC. 

2.2. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à 
conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do 
regime jurídico à época da prestação do serviço. (...)

Exame dos presentes Embargos de Declaração - caso concreto 

1. Com efeito, tem razão a autarquia previdenciária quanto ao erro de premissa 
do item “4” da ementa, pois em 2002, data da reunião dos requisitos da 
aposentadoria, não vigorava a redação original do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, 
mas sim o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991 com a redação dada pela Lei 9.032/1995 
(houve renumeração dos parágrafos).

2. Conforme decidido no acórdão embargado, esta Primeira Seção, sob o regime 
do art. 543-C do CPC, estabeleceu que é a lei do momento da aposentadoria que 
rege o direito à conversão de tempo comum em especial e de especial em comum, 
o que, com o erro material acima sanado, demanda a revisão da resolução do 
caso concreto.

7. A lei vigente no momento da aposentadoria, quanto ao direito à conversão do 
tempo de serviço de comum em especial, era o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991, com 
a redação dada pela Lei 9.032/1995, que suprimiu a possibilidade de conversão 
de tempo comum em especial, mantendo apenas a hipótese de conversão de 
tempo especial em comum (“§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições 
especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à 
integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de 
trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de 
qualquer benefício”).

9. No caso dos autos, a reunião dos requisitos para a aposentadoria foi em 2002, 
quando em vigor, portanto, o art. 57, § 5º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada 
pela Lei 9.032/1995, que afastou a previsão de conversão de tempo comum em 
especial.

10. Não se deve confundir tal situação, todavia, com as premissas adotadas no 
item “2” da ementa do acórdão embargado (2.1 acima), como segue: 

10.1. “a confi guração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento 
do labor”: essa regra consiste na defi nição da lei que rege a confi guração do 
tempo de serviço. Por exemplo, se o trabalho foi exercido de 1990 a 1995, a lei 
vigente no momento da prestação do serviço é que vai dizer se a atividade é 
especial ou comum. 
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10.2. “a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que 
defi ne o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço”: para saber 
qual o fator de conversão do tempo de serviço de especial para comum, e vice-
versa, a lei que rege o direito é a do momento da aposentadoria. Exemplo: se em 
2003 o tempo de serviço para aposentadoria especial era de 25 anos e o tempo 
de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição era de 35 anos (para 
homens), o fator de conversão do tempo de serviço especial em comum será de 
1,4 (resultado da divisão 35/25), sendo irrelevante se, ao tempo da prestação 
do lapso laboral que se pretende converter, havia norma que estipulava outra 
proporção.

11. No presente recurso representativo da controvérsia, repita-se, o objeto da 
controvérsia é saber qual lei rege a possibilidade de converter tempo comum em 
especial, e o que fi cou estipulado (item “3” da ementa) no acórdão embargado é 
que a lei vigente no momento da aposentadoria disciplina o direito vindicado.

12. No caso concreto, o objetivo era que a conversão do tempo de serviço fosse 
regida pela Lei vigente ao tempo da prestação (Lei 6.887/1980), o que foi afastado 
pelo postulado decidido sob o regime do art. 543-C do CPC de que “a lei vigente 
por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos 
de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da 
prestação do serviço”.

13. Ao embargado foi deferida administrativamente a aposentadoria por tempo 
de contribuição em 24.1.2002, pois preencheu o tempo de 35 anos de serviço, 
mas pretende converter o tempo comum que exerceu em especial, de forma a 
converter o citado benefício em aposentadoria especial.

14. A vantagem desse procedimento é que a aposentadoria especial não está 
submetida ao fator previdenciário (art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, com a redação 
da Lei 9.876/1999), o que de certa forma justifi ca a vedação legal de conversão 
do tempo comum em especial, pois, caso contrário, todos os aposentados por 
tempo de contribuição com 35 anos de tempo de serviço comum, por exemplo, 
poderiam pleitear a conversão desse tempo em especial (fator 1,4) de forma a 
também converter a aposentadoria comum em especial (25 anos) e, com isso, 
afastar o fator previdenciário.

15. Tal argumento de reforço, com intuito de apresentar visão sistêmica do 
regime geral de previdência social, denota justifi cativa atuarial para a vedação 
de conversão do tempo comum em especial fi xada pela Lei 9.032/1995.

16. O sistema previdenciário vigente após a Lei 9.032/1995, portanto, somente 
admite aposentadoria especial para quem exerceu todo o tempo de serviço 
previsto no art. 57 da Lei 8.213/1991 (15, 20 ou 25 anos, conforme o caso) em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

17. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente, para prover o 
Recurso Especial e julgar improcedente a presente ação, invertendo-se os ônus 
sucumbenciais, mantendo-se incólume a resolução da controvérsia sob o rito do 
art. 543-C do CPC.
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(EDcl no REsp 1310034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Os segundos ED opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado: SIM

d) renúncia à aposentadoria

Possibilidade de renúncia à aposentadoria – dispensa da devolução dos 
valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a 
concessão de novo e posterior jubilamento – nova aposentadoria – cômputo 
dos salários de contribuição subsequentes à aposentadoria a que se renunciou

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. 

RENÚNCIA A APOSENTADORIA. CONCESSÃO DE NOVO E POSTERIOR JUBILAMENTO. 

DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Recursos Especiais com intuito, por parte do INSS, de declarar 
impossibilidade de renúncia a aposentadoria e, por parte do segurado, de 
dispensa de devolução de valores recebidos de aposentadoria a que pretende 
abdicar.

2. A pretensão do segurado consiste em renunciar à aposentadoria concedida 
para computar período contributivo utilizado, conjuntamente com os salários 
de contribuição da atividade em que permaneceu trabalhando, para a concessão 
de posterior e nova aposentação.

3. Os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, 
portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da 
devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja 
preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento. Precedentes do 
STJ.

4. Ressalva do entendimento pessoal do Relator quanto à necessidade de 
devolução dos valores para a reaposentação (...).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito à desaposentação, 
mas condicionou posterior aposentadoria ao ressarcimento dos valores 
recebidos do benefício anterior, razão por que deve ser afastada a imposição 
de devolução.

6. Recurso Especial do INSS não provido, e Recurso Especial do segurado provido. 
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1334488/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 08/05/2013, DJe 14/05/2013)13 – Tema (s): 563

13  Trecho da decisão de afetação, DJe 23/08/12: “a delimitação das seguintes teses 
controvertidas: ‘possibilidade de renunciar à aposentadoria concedida (desaposentação) 
no Regime Geral de Previdência Social e necessidade de devolução dos valores recebidos 
pelo segurado para novo e posterior jubilamento’”.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. 

DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. CÔMPUTO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO 

PARA A NOVA APOSENTADORIA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão proferida em Recurso 
Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, 
que estabeleceu que “os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais 
disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, 
prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o 
segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento”.

2. Considerando a possibilidade de interpretação destoante do contexto do 
acórdão embargado e do próprio objeto do pedido de desaposentação, deve fi car 
expresso que a nova aposentadoria, a ser concedida a contar do ajuizamento 
da ação, há de computar os salários de contribuição subsequentes à 
aposentadoria a que se renunciou.

3. Ademais, não se afi guram as demais omissões e contradições referidas pelo 
embargante, já que os trechos que servem de base para tais asserções se referem 
à ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, e não à fundamentação da 
conclusão do acórdão.

4. Embargos de Declaração acolhidos em parte.

(EDcl no REsp 1334488/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 14/08/2013, DJe 30/09/2013)

Os segundos ED opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado (até 31/01/18): NÃO

.......................................................................................................................................................

Art. 103, caput, da Lei 8.213/91 – norma que fi xa prazo decadencial para o 
segurado ou benefi ciário postular a revisão do ato de concessão de benefício 
– inaplicabilidade às causas que buscam o reconhecimento do direito de 
renúncia à aposentadoria 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSO 

CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA À 

APOSENTADORIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103 DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. A desaposentação indica o exercício do direito de renúncia ao benefício 
em manutenção a fi m de desconstituir o ato original e, por conseguinte, obter 
uma nova aposentadoria, incrementada com as contribuições vertidas pelo 
segurado após o primeiro jubilamento.

3. A norma extraída do caput do art. 103 da Lei 8.213/91 não se aplica às causas 
que buscam o reconhecimento do direito de renúncia à aposentadoria, mas 
estabelece prazo decadencial para o segurado ou seu benefi ciário postular 
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a revisão do ato de concessão de benefício, o qual, se modifi cado, importará 
em pagamento retroativo, diferente do que se dá na desaposentação.

4. A interpretação a ser dada ao instituto da decadência previsto no art. 
103, caput, da Lei 8.213/91 deve ser restritiva, haja vista que as hipóteses de 
decadência decorrem de lei ou de ato convencional, inexistentes na espécie.

5. A jurisprudência desta Corte acolheu a possibilidade de renúncia com base 
no entendimento de que os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais 
disponíveis e, por isso, suscetíveis de desistência por seus titulares (REsp 
1.334.488/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado proferido 
sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 14/5/13).

6. Sendo certo que o segurado pode dispor de seu benefício, e, ao fazê-lo encerra 
a aposentadoria que percebia, não há falar em afronta aos arts. 18, § 2º, e 103, 
caput, da Lei 8.213/91. E, devido à desconstituição da aposentadoria renunciada, 
tampouco se vislumbra qualquer violação ao comando da alínea “b” do inciso 
II do art. 130 do Decreto 3.048/99, que impede a expedição de certidão de tempo 
de contribuição quando este já tiver sido utilizado para efeito de concessão de 
benefício, em qualquer regime de previdência social.

7. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e 
Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp 1348301/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 27/11/2013, DJe 24/03/2014)14 – Tema (s): 645

Trânsito em julgado: SIM

4.2. Pensão por morte

Condição de segurado do de cujus – requisito necessário ao deferimento da 
pensão por morte aos seus dependentes – regra excepcionada na hipótese de o 
falecido ter preenchido, ainda em vida, os requisitos necessários à concessão 
de uma das espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AOS DITAMES DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 

Nº 8/STJ. PENSÃO POR MORTE. PERDA PELO DE CUJUS DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXCEÇÃO. PREENCHIMENTO 

EM VIDA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO 

PROVIDO.

I - A condição de segurado do de cujus é requisito necessário ao deferimento 
do benefício de pensão por morte ao (s) seu (s) dependente (s). Excepciona-se 
essa regra, porém, na hipótese de o falecido ter preenchido, ainda em vida, 
os requisitos necessários à concessão de uma das espécies de aposentadoria 
do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Precedentes.

14  Segundo trecho da decisão de afetação, DJe 07/05/13, a controvérsia versa 
“acerca da possibilidade ou não de aplicar o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 
8.213/91 aos casos de desaposentação”.
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(...) Recurso especial provido.

(REsp 1110565/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
27/05/2009, DJe 03/08/2009) – Tema (s): 21

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Restabelecimento da pensão por morte ao benefi ciário maior de 21 anos e 
não inválido – impossibilidade

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR 

MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. 

MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO 

PROVIDO.

(...) 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente 
ao tempo em que o benefi ciário preenchia as condições exigidas para tanto. 
Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual “A lei aplicável à concessão de 
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, 
em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o 
qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge 
ou companheiro(a), os fi lhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que 
tenham defi ciência mental ou intelectual.

4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao benefi ciário, 
maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, 
porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando 
função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código 
de Processo Civil.

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)15 – Tema (s): 643

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Direito à complementação à pensão – art. 5º da Lei 8.186/91 – igualdade de 
valores entre ativos e inativos

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS. DIREITO À 

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO RECONHECIDO NA FORMA DO ART. 2º, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI 8.186/91. DEMANDA QUE NÃO CORRESPONDE AO TEMA DE MAJORAÇÃO 

15  Segundo trecho da decisão de afetação, DJe 07/05/13, a controvérsia versa 
“acerca da possibilidade de manutenção de pensão por morte a fi lho maior de 21 anos e 
não inválido”.
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DE PENSÃO NA FORMA DA LEI 9.032/95, APRECIADOS PELO STF NOS RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIOS 415.454/SC E 416.827/SC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Controvérsia que se cinge ao reconhecimento, ou não, do direito à 
complementação da pensão paga aos dependentes do ex-ferroviário, 
mantendo-se a equivalência com a remuneração do ferroviário em atividade.

2. Defende a recorrente que as pensões sejam pagas na forma dos benefícios 
previdenciários concedidos na vigência do art. 41 do Decreto 83.080/79, ou seja, 
na proporção de 50% do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou 
daquela a que teria direito, se na data do seu falecimento fosse aposentado, 
acrescida de tantas parcelas de 10% (dez por cento) para cada dependente 
segurado.

3. A jurisprudência desta Casa tem reiteradamente adotado o entendimento de 
que o art. 5º da Lei 8.186/91 assegura o direito à complementação à pensão, 
na medida em que determina a observância das disposições do parágrafo 
único do art. 2º da citada norma, o qual, de sua parte, garante a permanente 
igualdade de valores entre ativos e inativos.

4. Entendimento da Corte que se coaduna com o direito dos dependentes do 
servidor falecido assegurado pelo art. 40, § 5º, da CF/88, em sua redação original, 
em vigor à época da edição da Lei 8.186/91, segundo o qual “O benefício da 
pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos 
do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no 
parágrafo anterior”.

5. A Lei 8.186/91, destinada a disciplinar a complementação dos proventos 
dos ferroviários aposentados e das pensões devidas aos seus dependentes, 
por ser norma específi ca, em nada interfere na regra de concessão da renda 
mensal devida a cargo do INSS, a qual permanece sendo regida pela legislação 
previdenciária.

6. Ressalva de que o caso concreto não corresponde àqueles apreciados pelo 
Supremo Tribunal Federal nos RE 415.454/SC e RE 416.827/SC, ou ainda, no 
julgado proferido, com repercussão geral, na Questão de Ordem no RE 597.389/
SP. Em tais assentadas, o STF decidiu ser indevida a majoração das pensões 
concedidas antes da edição da Lei 9.032/95, contudo, a inicial não veiculou pleito 
relativo a sua aplicação.

7. A Suprema Corte não tem conhecido dos recursos interpostos em ações 
análogas aos autos, acerca da complementação da pensão aos benefi ciários de 
ex-ferroviários da extinta RFFSA, por considerar que a ofensa à Constituição, se 
existente, seria refl exa.

8. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do 
art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1211676/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 08/08/2012, DJe 17/08/2012) – Tema (s): 473

Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado: SIM
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4.3. Auxílio-acidente

Requisitos para a concessão do auxílio-acidente – existência de lesão, 
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade 
para o labor habitualmente exercido – benefício devido ainda que mínima 
a lesão

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-

ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para 
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de 
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor 
habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não 
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima 
a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 
08/09/2010)16 – Tema (s): 416

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Possibilidade de concessão de auxílio-acidente quando, embora comprovada 
a incapacidade parcial e permanente do segurado, seja a lesão passível de 
tratamento

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A, DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA 

REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE 

DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.

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

2. Por sua vez, o art. 20, I, da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho 
a doença profi ssional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à 

16  Trecho do voto: “A matéria tratada nos autos diz respeito à possibilidade de 
concessão do auxílio-acidente nos casos em que a lesão e, em consequência, a incapacidade 
decorrente de acidente do trabalho, é mínima”.
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determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de 
esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, 
constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a 
moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-
acidente.

4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo 
de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade 
laborativa e a atividade profi ssional desenvolvida, sendo irrelevante a 
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

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

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, 
mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a 
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)17 – Tema (s): 156

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Majoração do auxílio-acidente estabelecida pela Lei 9.032/95 (lei nova mais 
benéfi ca), que alterou o § 1º do art. 86 da Lei 8.213/91 – aplicação imediata, 
atingindo todos os segurados que estiverem na mesma situação, seja referente 
aos casos pendentes de concessão ou aos benefícios já concedidos

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR 

TRANSFORMADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213/91. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. 

LEI Nº 9.032/95. INCIDÊNCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO STF QUANTO 

À PENSÃO POR MORTE. INAPLICABILIDADE. EFEITO VINCULANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O auxílio-suplementar, previsto na Lei nº 6.367/76, tinha percentual fi xado no 
importe de 20% do salário-de-contribuição do segurado. Com o advento da Lei nº 
8.213/91, na redação original, passou à denominação de auxílio-acidente, e teve 
alteração no percentual de concessão para 30%, 40% e 60%, ainda a incidir sobre 
o salário-de-contribuição do segurado, atribuído cada percentual conforme o 
grau de incapacidade laborativa do segurado.

17  Segundo trecho da decisão de afetação, DJe 25/05/09, discute-se “a possibilidade 
de concessão de auxílio-acidente quando, embora comprovada a incapacidade parcial e 
permanente do segurado, seja a lesão passível de tratamento”.
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2. Com o advento da Lei nº 9.032/95, esse percentual, além de ser unifi cado em 
50% (cinquenta por cento), independente do grau de sequelas deixadas pelo 
acidente de trabalho, teve sua base de cálculo alterada para que passasse a 
incidir sobre o salário-de-benefício.

3. A Terceira Seção desta Corte de Justiça consolidou seu entendimento no 
sentido de que o art. 86, § 1º, da Lei 8.213/91, alterado pela Lei 9.032/95, tem 
aplicação imediatamente, atingindo todos os segurados que estiverem na 
mesma situação seja referente aos benefícios pendentes de concessão ou aos já 
concedidos, pois a questão encerra uma relação jurídica continuativa, sujeita a 
pedido de revisão quando modifi cado o estado de fato, passível de atingir efeitos 
futuros de atos constituídos no passado (retroatividade mínima das normas), 
sem que isso implique em ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

4. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter posicionamento diverso do Superior 
Tribunal de Justiça não impede que essa Corte de Justiça adote orientação 
interpretativa que entender mais correta à norma infraconstitucional, embora 
contrária ao Pretório Excelso, na medida em as decisões proferidas em sede de 
agravo regimental não têm efeito vinculante aos demais órgãos do Judiciário. 
Precedentes.

5. A distinção da natureza entre os benefícios de pensão por morte e auxílio-
acidente impede a aplicação do precedente fi rmado pelo Supremo Tribunal 
Federal, em relação aos benefícios de pensão por morte. Enquanto na pensão 
por morte o segurado para de contribuir para a previdência, a partir do seu 
recebimento, no auxílio-acidente o segurado permanece contribuindo, razão 
pela qual os princípios da solidariedade e da preexistência de custeio não fi cam 
violados. Precedente.

6. A aplicação da majoração do auxílio-acidente apenas aos benefícios concedidos 
após a instituição da Lei nº 9.032/95 consubstancia tratamento diferente a 
segurados na mesma situação. Veja-se que um segurado, que teve seu benefício 
concedido anteriormente à majoração instituída pela Lei nº 9.032/95, receberá 
o valor no percentual de 30%, enquanto outro segurado, que teve seu benefício 
concedido após a edição da referida norma, em semelhante situação fática, 
receberá o mesmo benefício no percentual de 50%.

7. Recurso especial provido para conceder ao recorrente o direito à majoração 
do percentual de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-
benefício a partir da vigência da Lei nº 9.032/95, respeitado o prazo prescricional 
do art. 103 da Lei nº 8.213/91, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio 
que precedeu a propositura da ação.

(REsp 1096244/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 08/05/2009)18 – Tema (s): 18

18  Trecho do voto: “Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de majoração 
do percentual do benefício de auxílio-acidente, que já vem sendo pago ao segurado, em 
decorrência da edição da Lei nº 9.032/95”.
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Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA ADOTADA POR ESTA 

EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. AUTOS DEVOLVIDOS PARA OS EFEITOS DO ART. 543- B, § 3º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ACERCA 

DO TEMA.

1. Esta Seção assentou o entendimento de que a majoração do auxílio-acidente, 
estabelecida pela Lei nº 9.032/95 (lei nova mais benéfi ca), que alterou o § 1º 
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, deve ser aplicada imediatamente, atingindo 
todos os segurados que estiverem na mesma situação, seja referente aos 
casos pendentes de concessão ou aos benefícios já concedidos.

2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao apreciar questão de 
ordem no Recurso Extraordinário nº 597.389/SP, de relatoria do Min. Gilmar 
Mendes, decidiu que a revisão da pensão por morte e demais benefícios 
previdenciários, constituídos antes da entrada em vigor da Lei nº 9.032/95, não 
poderá ser realizada com base em novo coefi ciente de cálculo estabelecido no 
referido diploma legal, divergindo, pois, da orientação deste Sodalício.

3. O tema central objeto do Recurso Extraordinário foi a análise da majoração do 
benefício de pensão por morte, tendo sido proposta pelo Relator, para efeitos de 
repercussão geral, a aplicabilidade desse posicionamento aos demais benefícios 
previdenciários que tiveram modifi cação no coefi ciente de cálculo, por efeito de 
entrada em vigor da Lei nº 9.032/95.

4. Ocorre, porém, que a análise da majoração do auxílio-acidente tem certas 
particularidades que demandam uma análise mais específi ca da questão. 
Enquanto na pensão por morte o segurado deixa de contribuir para a previdência 
a partir do seu recebimento, no auxílio-acidente o segurado permanece 
contribuindo, razão pela qual o princípio da preexistência de custeio não fi ca 
violado.

5. A Lei nº 9.032/95 exerceu o papel de majorar o benefício, sendo certo que o 
fez para aqueles já em vigor na data da sua promulgação, e não para os que 
porventura venham a ser concedidos. Resta, pois, atendido o princípio da 
reserva legal.

6. De acordo com a interpretação do § 3º do art. 543-B do CPC, nada impede que 
esta Corte adote orientação interpretativa que entender mais correta à norma 
infraconstitucional, uma vez que as decisões proferidas em sede de repercussão 
geral não têm efeito vinculante.

7. Manutenção do entendimento adotado por esta Corte por ocasião do julgado 
do mérito do presente Recurso Especial representativo da controvérsia.
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(QO no REsp 1096244/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 12/03/2010)

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Acumulação de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria – 
pressuposto – fi xação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em 
casos de doença profi ssional ou do trabalho

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA 

REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. 

ART. 86, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO PARA 

RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À 

PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. 

DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO 

CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-

ACIDENTE. INVIABILIDADE.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária 
com intuito de indeferir a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois a 
manifestação da lesão incapacitante ocorreu depois da alteração imposta pela 
Lei 9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o recebimento conjunto 
do mencionado benefício com aposentadoria. (...)

3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria 
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao 
auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração 
do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 (“§ 2º O auxílio-acidente será devido 
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente 
de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada 
sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3º O recebimento de salário ou 
concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto 
no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente”), 
promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que 
posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. (...)

4. Para fi ns de fi xação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em 
casos de doença profi ssional ou do trabalho, deve ser observada a defi nição 
do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual “considera-se como dia do 
acidente, no caso de doença profi ssional ou do trabalho, a data do início 
da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia 
da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, 
valendo para este efeito o que ocorrer primeiro”. (...)
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6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC 
e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 22/08/2012, DJe 03/09/2012)19 – Tema (s): 555, 556

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Requisitos para a concessão do auxílio-acidente fundamentado na perda de 
audição

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A, DA CF. ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO 

NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E 

PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.

1. Nos termos do art. 86, caput e § 4º, da Lei 8.213/91, para a concessão 
de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é 
necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que 
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a 
atividade que o segurado habitualmente exercia.

2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui 
plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, 
portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre confi gurado.

3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao 
efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar 
a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão 
de auxílio-acidente.

4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração 
do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta 
a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a 
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de 
concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na 
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).

19  Trecho do voto: “Concessão de auxílio-acidente. Cumulação com aposentadoria. 
Exame da matéria sob o rito do art. 543-C do CPC”; “Eclosão da doença incapacitante. 
Defi nição para doença profi ssional ou do trabalho. Data de início da doença ou da 
incapacidade. Exame da matéria sob o rito do art. 543-C do CPC”.
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(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)20 – Tema (s): 213

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Disacusia – concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4º, da Lei 
8.213/91 – observância dos requisitos legais exigidos, quais sejam, defi ciência 
auditiva, nexo causal e redução da capacidade laborativa – impossibilidade 
de se recusar o benefício ao argumento de que o grau de disacusia está abaixo 
do mínimo previsto na Tabela de Fowler

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE 

PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE 

EXIGIDOS. SÚMULA Nº 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO 

E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7º, INCISOS I E II, DO CPC E DA 

RESOLUÇÃO STJ Nº 08, DE 07/08/2008.

1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula nº 7/STJ, por não se tratar de reexame 
de provas, mas sim, de valoração do conjunto probatório dos autos.

2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafi rmada, estando 
presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do auxílio-acidente 
com base no art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91 - defi ciência auditiva, nexo causal 
e a redução da capacidade laborativa -, não se pode recusar a concessão do 
benefício acidentário ao obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia 
verifi cado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.

3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou 
na edição da Súmula nº 44/STJ, segundo a qual “A defi nição, em ato regulamentar, 
de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício 
previdenciário.” 

4. A expressão “por si só” contida na citada Súmula signifi ca que o benefício 
acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de 
disacusia apresentado pelo Segurado.

5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados na 
norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário postulado, tem 
aplicabilidade a Súmula nº 44/STJ.

6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, 
o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fi xado no dia seguinte 
ao da cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento administrativo 
de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa 
postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que 
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data 

20  Segundo trecho da decisão de afetação, DJe 10/08/09, discute-se “o preenchimento 
dos requisitos para a concessão de auxílio-acidente”.
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citação, que deve corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob 
pena de julgamento extra petita.

7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafi rmada. Acórdão sujeito 
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 08, de 07/08/2008.

(REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
26/08/2009, DJe 05/11/2009)21 – Tema (s): 22

Os ED a seguir opostos foram parcialmente acolhidos, com efeitos modifi cativos, 
apenas no que diz respeito à verba honorária.

Trânsito em julgado: SIM

4.4. Benefício assistencial aos idosos, às pessoas portadoras de defi ciência 
que não possuam meios de prover a própria subsistência e às famílias que 
tenham renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo

Benefício assistencial a pessoa com defi ciência – aplicação, por analogia, do 
art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO 

VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido 
por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para 
fi ns de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa 
defi ciente.

2. Com a fi nalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a 
julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, defi ne-se: Aplica-se o parágrafo 
único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a 
pedido de benefício assistencial feito por pessoa com defi ciência a fi m de 
que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário 
mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no 
artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do art. 
543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5º, II, e 6º da Resolução STJ n. 08/2008.

21  Trecho da decisão de afetação, DJe 12/03/09: “Trata-se de recurso especial 
representativo da controvérsia concernente à decisão que, observando, única e 
exclusivamente, a perda mínima auditiva (inferior a índice previsto na tabela de Fowler), 
nega a concessão do benefício de auxílio-acidente”.
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(REsp 1355052/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 25/02/2015, DJe 05/11/2015) – Tema (s): 640

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Famílias em estado de miserabilidade – valor da renda per capita familiar – 
limitação que não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a 
pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C, DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA 

PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V, a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, 
à pessoa portadora de defi ciência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 
9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos 
e às pessoas portadoras de defi ciência que não possuam meios de prover à 
própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 
1/4 (um quarto) do salário mínimo.

3. O egrégio Supremo Tribunal Federal já declarou, por maioria de votos, a 
constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, no 
julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 
1.6.2001).

4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa 
humana, especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de 
subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a amparar 
irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável.

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada 
a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios 
para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 
presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda 
per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento 
motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, 
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motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve 
ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do benefi ciado. 
De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento 
probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009)22 – Tema (s): 185

Trânsito em julgado: SIM

CAPÍTULO 5 – DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES

Nota: no tocante ao alcance da norma do art. 103, caput, da Lei 8.213/91 e da 
inaplicabilidade à renúncia à aposentadoria, consultar o item “Dos benefícios – 
aposentadoria”.

Aplicação da decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/91 com a redação 
dada pela MP 1.523/97, convertida na Lei 9.528/1997 – direito do segurado 
de revisar benefício concedido ou indeferido anteriormente a esse preceito 
normativo, com termo a quo a contar da sua vigência

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR E 1.326.114/SC). 

REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. 

DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991, COM 

A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA 

NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL. MATÉRIA 

SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. 

1. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a decadência 
do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores ao 
prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-
9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter 
transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da 
ação.

2. Dispõe a redação supracitada do art. 103: “É de dez anos o prazo de decadência 
de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou benefi ciário para a revisão do 
ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do 
recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 
conhecimento da decisão indeferitória defi nitiva no âmbito administrativo.” 

22  Trecho do voto: “A controvérsia posta no presente incidente de uniformização 
de jurisprudência diz respeito justamente ao citado requisito econômico consistente na 
renda mensal per capita igual ou inferior a ¼ do salário mínimo”.
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SITUAÇÃO ANÁLOGA - ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL 

3. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a Corte 
Especial estabeleceu que “o prazo previsto na Lei nº 9.784/99 somente poderia 
ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo 
à referida Lei” (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 
3.3.2008). (...)

O OBJETO DO PRAZO DECADENCIAL 

4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 
8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício 
previdenciário.

5. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, não sendo 
possível que lei posterior imponha sua modifi cação ou extinção.

6. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado 
alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito 
exercitável de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico.

7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a 
aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência 
desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da 
instituição do prazo decadencial.

RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA 

8. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela 
Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito 
de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse 
preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997).

9. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte 
Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança 
de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, fi rmou o 
entendimento - com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos 
antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei 
de Benefícios - de que “o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da 
ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em 
vigor a norma fi xando o referido prazo decenal (28.6.1997)” (RESP 1.303.988/PE, 
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012). (...)

11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC 
e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1326114/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 28/11/2012, DJe 13/05/2013)23 – Tema (s): 544

23  Trecho do voto: “Tese sob o regime do art. 543-C do CPC. Incidência do prazo 
decadencial do art. 103 da Lei 8.213/1991 aos benefícios previdenciários concedidos antes 
da MP 1.523-9/1997”.
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Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

Obs: o REsp 1309529/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 28/11/2012, DJe 04/06/2013, trata do mesmo tema, com pequenas 
alterações no tocante ao caso concreto.

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Revisão de atos pela Administração dos quais decorram efeitos favoráveis aos 
benefi ciários – prazo de decadência para o INSS – art. 103-A da Lei 8.213/91 – 
tratamento da matéria em relação à Lei 9.784/99

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A, DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS 

EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.787/99. PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS, 

A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI 9.784/99. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO 

RELATOR. ART. 103-A DA LEI 8.213/91, ACRESCENTADO PELA MP 19.11.2003, CONVERTIDA 

NA LEI 10.839/2004. AUMENTO DO PRAZO DECADENCIAL PARA 10 ANOS. PARECER DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO, NO ENTANTO.

1. A colenda Corte Especial do STJ fi rmou o entendimento de que os atos 
administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 podem ser revistos pela 
Administração a qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa 
prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei 9.784/99 incide o 
prazo decadencial de 5 anos nela previsto, tendo como termo inicial a data 
de sua vigência (01.02.99). Ressalva do ponto de vista do Relator.

2. Antes de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99, a matéria passou a ser tratada 
no âmbito previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003, convertida na Lei 
10.839/2004, que acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91 (LBPS) e fi xou em 10 
anos o prazo decadencial para o INSS rever os seus atos de que decorram 
efeitos favoráveis a seus benefi ciários. (...)

4. Recurso Especial do INSS provido para afastar a incidência da decadência 
declarada e determinar o retorno dos autos ao TRF da 5ª Região, para análise da 
alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa do procedimento que 
culminou com a suspensão do benefício previdenciário do autor.

(REsp 1114938/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 02/08/2010)24 – Tema (s): 214

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

24  Trecho do voto: “A controvérsia posta na presente demanda cinge-se à contagem 
do prazo decadencial para a revisão da RMI (Renda Mensal Inicial) dos benefícios 
previdenciários concedidos em data anterior à vigência da Lei 9.784/99”.
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Reforma da decisão que antecipa a tutela – circunstância que obriga o autor 
da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.

O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação 
jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos 
em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande 
verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto 
é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, 
não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa 
a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida 
a demanda, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. O 
argumento de que ele confi ou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, 
está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem 
natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. 
Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento 
sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com 
maior razão neste caso, porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da 
Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários 
pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior 
Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, 
deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal 
Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 
1991, exige o que o art. 130, parágrafo único, na redação originária (declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.

Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo 
Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a 
devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI 
PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015) – Tema 
(s): 692

Os ED a seguir opostos foram rejeitados.

Trânsito em julgado: SIM

.......................................................................................................................................................

Benefício previdenciário indevidamente recebido – impossibilidade 
de inscrição em dívida ativa – necessidade de ação de cobrança por 
enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 

(ART. 543-C DO CPC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDAMENTE PAGO QUALIFICADO 
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COMO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 154, § 2º, DO DECRETO N. 3.048/99 QUE 

EXTRAPOLA O ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA POR AUSÊNCIA DE LEI EXPRESSA. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE DÍVIDA ATIVA 

NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO 

DE AÇÃO PRÓPRIA.

1. Não cabe agravo regimental de decisão que afeta o recurso como representativo 
da controvérsia em razão de falta de previsão legal. Caso em que aplicável o 
princípio da taxatividade recursal, ausência do interesse em recorrer, e prejuízo 
do julgamento do agravo regimental em razão da inexorável apreciação do 
mérito do recurso especial do agravante pelo órgão colegiado.

2. À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de 
cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de 
benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, que 
devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para 
apuração da responsabilidade civil. (...)

3. Situação em que a Procuradoria-Geral Federal - PGF defende a possibilidade de 
inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário indevidamente recebido 
por particular, qualifi cado na certidão de inscrição em dívida ativa na hipótese 
prevista no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, que se refere a benefício pago além do 
devido, art. 154, § 2º, do Decreto n. 3.048/99, que se refere à restituição de uma só 
vez nos casos de dolo, fraude ou má-fé, e artigos 876, 884 e 885 do CC/2002, que 
se referem a enriquecimento ilícito.

4. Não há na lei própria do INSS (Lei n. 8.213/91) dispositivo legal semelhante ao 
que consta do parágrafo único do art. 47 da Lei n. 8.112/90. Sendo assim, o art. 
154, § 4º, II, do Decreto n. 3.048/99 que determina a inscrição em dívida ativa de 
benefício previdenciário pago indevidamente não encontra amparo legal.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1350804/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)25 – Tema (s): 598

Trânsito em julgado: SIM

25  Trecho da decisão de afetação, DJe 25/10/12: “torna-se relevante decidir à luz 
do art. 543-C do CPC questão referente à possibilidade de inscrição em dívida ativa de 
benefício previdenciário indevidamente recebido, qualifi cado como enriquecimento 
ilícito”.



 

22 

 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.682.678-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018 (Tema 609)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Tempo de serviço. Servidor público. Contagem recíproca. Trabalho rurícola 
prestado em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991. Direito à 
expedição de certidão. Cômputo do tempo. Exigência de recolhimento das 
contribuições previdenciárias. Indenização na forma prevista pelo art. 96, IV, 
da Lei n. 8.213/1991. Tema 609.   

DESTAQUE 

O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 
8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus 
assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público 
empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, 
acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização 
calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, tem-se que, reconhecido o tempo de serviço rural, não pode o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS se recusar a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço. O direito à certidão 
simplesmente atesta a ocorrência de um fato, seja decorrente de um processo judicial (justificação judicial), seja 
por força de justificação de tempo de serviço efetivada na via administrativa, sendo questão diversa o efeito que 
essa certidão terá para a esfera jurídica do segurado. No entanto, ainda que seja direito do segurado a expedição 
de certidão comprobatória do tempo de serviço rurícola prestado anteriormente à vigência da Lei n. 
8.213/1991, o cômputo do tempo laborado, para efeito de contagem recíproca, não se revela de forma 
automática. Destarte, apesar de o art. 94 da Lei n. 8.213/1991 assegurar a contagem recíproca, a legislação, a 
seguir, em seu art. 96, exigiu fossem recolhidas as contribuições previdenciárias, na forma de indenização, até 
mesmo para fazer cumprir o mandamento da compensação de regimes. Registre-se que o tratamento entre 
regimes diferenciados (RPPS e RGPS) não pode ser igual, porque possuem fontes de custeio e formas de cálculo 
dos benefícios diversos. Ainda que assim não fosse, o caso é de contagem recíproca, o que difere em tudo da 
mera contagem de tempo dentro de um mesmo regime de Previdência. Assim, na forma da jurisprudência 
consolidada do STJ, "nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado 
como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, é preciso recolher as contribuições previdenciárias 
pertinentes que se buscam averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991". (Informativo 
n. 624) 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.361.410-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 21/02/2018. (Tema 627).   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Auxílio-acidente. Concessão a segurado especial. Infortúnio ocorrido antes da 
edição da Lei n. 12.873/2013. Comprovação da contribuição previdenciária 
na qualidade de segurado facultativo. Desnecessidade.   

DESTAQUE 

O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação 
do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/1991, não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como 
segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se é exigível do segurado especial da Previdência Social o recolhimento de 
contribuição previdenciária como segurado facultativo para fins de concessão do auxílio-acidente. Registra-se, 
inicialmente, que após a admissão do recurso sobreveio a Lei n. 12.873, de 24 de outubro de 2013, que incluiu 
no rol dos benefícios previstos no inciso I do art. 39 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente aos segurados 
especiais, o que sinaliza a limitação da controvérsia apenas ao período anterior a essa alteração legislativa. Com 
efeito, a redação original do dispositivo supra não previu, expressamente, a concessão do auxílio-acidente ao 
segurado especial, o que, a princípio, levaria à conclusão de que essa classe de segurados obrigatórios só teria 
direito a esse auxílio se recolhesse a contribuição previdenciária como segurado facultativo, nos moldes do que 
dispôs o inciso segundo do referido normativo. Ocorre que o § 1º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991 assegurou o 
auxílio-acidente ao segurado especial, não fazendo qualquer menção à necessidade de que ele recolhesse a 
contribuição como facultativo. Assim, já nesse aparente conflito, deve sobressair a norma que mais reflete o 
caráter social e protetivo da lei previdenciária. A propósito: "Havendo colisão entre preceitos constantes nos 
dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do 
direito previdenciário e da observância do princípio in dubio pro misero (REsp 412.351-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 
Quinta Turma, DJ 17/11/2003). Por outro lado, o custeio da referida prestação acidentária, quando existente a 
comercialização da produção excedente, tem previsão no inciso II do art. 25 da Lei n. 8.212/1991. Nesse 
contexto, evidencia-se ser indevida a exigência do duplo vínculo previdenciário por parte do segurado especial, 
como segurado obrigatório e facultativo, para fins de percepção do auxílio-acidente. Ademais, verifica-se que o 
INSS vem concedendo o auxílio-acidente aos segurados especiais na via administrativa, sem deles exigir a 
contribuição previdenciária como contribuinte facultativo. Desse modo, não há razão jurídica para se exigir a 
contribuição facultativa do segurado especial que judicializou a controvérsia se tal contribuição não foi exigida 
daqueles que fizeram o pedido de auxílio-acidente na via administrativa, sob pena de se tratar segurados em 
idêntica situação de direito de forma desigual, o que configuraria inequívoca ofensa ao postulado da isonomia. 
(Informativo n. 619).  

 

PROCESSO 
REsp 1.411.258-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018. (Tema 
732).   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA 

Menor sob guarda judicial. Dependente econômico. Óbito do instituidor da 
pensão em data posterior à vigência da MP 1.523/1996, reeditada e 
convertida na Lei n. 9.528/1997. Manutenção do benefício previdenciário. 
Proibição de retrocesso. Diretrizes constitucionais de isonomia, prioridade 
absoluta e proteção integral à criança e ao adolescente.   

DESTAQUE 

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada 
sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o 
óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida 
na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(8.069/90), frente à legislação previdenciária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão jurídica objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos consiste em definir sobre a possibilidade 
(ou não) do pagamento de pensão por morte ao menor sob guarda, quando o óbito do segurado tenha ocorrido 
após a vigência da MP 1.523/1996, que alterou o art. 16, § 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 
8.213/1991). A redação original do mencionado dispositivo previa que o menor sob guarda judicial se 
equiparava a filho do segurado e, portanto, detinha a condição de dependente natural ou automático dele (do 
segurado), como beneficiário do RGPS. Ocorre que a MP 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, alterou 
o citado dispositivo e retirou do menor sob guarda a condição de dependente previdenciário. Entretanto, a 
jurisprudência mais recente desta Corte Superior reconhece ao menor sob guarda a condição de dependente 
para fins previdenciários, condição que resulta de situação essencialmente fática, cabendo-lhe o direito à pensão 
previdenciária sempre que o mantenedor (segurado do INSS) faleça, a fim de não se deixar o hipossuficiente ao 
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desabrigo de qualquer proteção, máxime quando se achava sob guarda, forma de tutela que merece estímulos, 
incentivos e subsídios do Poder Público, conforme compromisso constitucional assegurado pelo art. 227, § 3º, 
VI da Carta Magna, além de atentar contra a proteção da confiança com aquele já devidamente cadastrado como 
dependente do segurado, mediante a prática de ato jurídico administrativo perfeito, pelos agentes do INSS. 
Assim, a alteração do art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, pela Lei n. 9.528/1997, não elimina o substrato fático 
da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo nas 
diretrizes constitucionais de isonomia e proteção à criança e ao adolescente. Da leitura do art. 227 da CF, 
constata-se que foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, 
assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto 
ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o 
estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado. Outra reflexão instigante diz respeito ao fato de alteração normativa veicular entendimento 
adverso, claramente maculador do princípio que deve permear as leis reconhecedoras de direitos sociais, como 
os previdenciários, ou seja, o da proibição de retrocesso; assim, se já definida uma orientação legal mais 
favorável à proteção dos hipossuficientes, não se afigura aceitável, do ponto de vista jurídico e sistêmico que, a 
partir da adoção de lei restritiva ocasional, dê-se a inversão da orientação até então vigorante. Finalmente, 
registre-se que a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, convém ressaltar, é norma 
específica e em perfeita harmonia com o mandamento constitucional, dispõe em seu art. 33, § 3º que "a guarda 
confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciário". Nessa linha de raciocínio, impõe-se concluir que, se fosse a intenção do legislador 
infraconstitucional excluir o menor sob guarda da pensão por morte, teria alterado também a Lei n. 8.069/1990 
o que, como visto, não ocorreu. (Informativo n. 619).  

 

PROCESSO 
REsp 1.485.417-MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018. (Tema 896) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Auxílio-reclusão. Segurado desempregado ou sem renda. Critério econômico. 
Momento de reclusão. Ausência de renda. Último salário de contribuição 
afastado. 

DESTAQUE 

Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei n. 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado 
que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e 
não o último salário de contribuição. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão jurídica controvertida consiste em definir qual o critério de rendimentos ao segurado recluso que 
está em situação de desemprego ou sem renda no momento do recolhimento à prisão. O INSS defende que deve 
ser considerado o último salário de contribuição, enquanto que os segurados apontam que a ausência de renda 
deve ser ponderada. De início, consigna-se que o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária 
previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão 
prisional e tem previsão no art. 201, IV da Constituição Federal e no art. 80 da Lei n. 8.213/1991. O Estado, 
através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do 
segurado preso, e definiu como base para a concessão do benefício a "baixa renda". Indubitavelmente o critério 
econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o 
baque da perda do provedor. Nesse aspecto, observa-se que o art. 80 da Lei n. 8.213/1991 é claro ao assentar 
que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da 
empresa", o que abarca a situação do segurado que está em período de graça pelo desemprego (art. 15, II, da Lei 
n. 8.213/1991). Da mesma forma, o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-
reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo 
recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado". Esse dispositivo legal deixa evidente que a 
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qualidade de segurado é imprescindível, até porque não se trata de benefício assistencial, mas previdenciário. 
Aliado a esses argumentos, ressalta-se que a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para 
a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao 
princípio tempus regit actum. (Informativo n. 618) 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.682.836-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018 (Tema 766)   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Direito à saúde. Demandas com beneficiários individualizados. Entes 
federativos no polo passivo. Legitimidade do Ministério Público. Direito 
individual indisponível. Art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público). Aplicabilidade. Tema 766.   

DESTAQUE 

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas 
demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo 
beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei 
n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Anote-se, inicialmente que a fronteira para se discernir a legitimidade do órgão ministerial diz respeito à 
disponibilidade, ou não, dos direitos individuais debatidos. É que, tratando-se de direitos individuais 
disponíveis e não havendo uma lei específica autorizando, de forma excepcional, a atuação do Ministério Público 
(como no caso da Lei n. 8.560/1992), não se pode falar em legitimidade de sua atuação. Todavia, se se tratar de 
direitos indisponíveis, a legitimidade ministerial já decorreria da redação do próprio art. 1º da Lei n. 8.625/1993 
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Portanto, a discussão a ser travada neste feito direciona-se para 
a definição de indisponibilidade, ou não, do direito à saúde. Com efeito, a disciplina desse direito encontra na 
jurisprudência pátria a correspondência com o próprio direito à vida, de forma que a característica da 
indisponibilidade do direito já decorreria dessa premissa. O entendimento firmado acima, no que concerne à 
delimitação do direito à saúde como direito individual indisponível, com base na interpretação do conjunto de 
regras legais acerca da matéria, se encontra albergado no âmbito de decisões do Supremo Tribunal Federal (RE 
407.902-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/8/2009). Assim, inexiste violação dos dispositivos dos arts. 1º, V, e 
21 da Lei n. 7.347/1985, bem como do art. 6º do CPC/1973, uma vez que a atuação do Ministério Público, em 
demandas de saúde, tem assento na indisponibilidade do direito individual. (Informativo n. 624) 

 

 

 

PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Correção monetária. 
Impossibilidade de fixação apriorística. 

DESTAQUE 

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), para fins de correção monetária, 
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.474.476-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Auxílio-Doença. Requisitos delimitados no art. 59 da Lei n. 8.213/1991. 
Incapacidade total para o exercício de qualquer trabalho. Ausência de 
previsão legal.   

DESTAQUE 

Não encontra previsão legal a exigência de comprovação de que o segurado esteja completamente incapaz para 
o exercício de qualquer trabalho para concessão do benefício de auxílio-doença.        

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, para que seja concedido o auxílio-doença, necessário que o 
segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o exercício de sua 
atividade laboral habitual. Nessa hipótese, o que deve ser avaliado em perícia é a capacidade do segurado para 
exercer a sua função habitual, a análise deve se restringir a verificar se a doença ou lesão compromete (ou não) 
sua aptidão para desenvolver suas atividades laborais habituais. Sendo descabida a exigência de comprovação 
de que esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho, requisito que só é necessário para 
a concessão de aposentadoria por invalidez. Assim, o segurado que apresenta incapacidade para o exercício de 
sua atividade habitual, mas remanesce capacidade laboral para o desempenho de outras atividades, faz jus à 
concessão do benefício de auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com 
a limitação laboral diagnosticada, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/1991.  (Informativo n. 623) 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.441.411-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência complementar. Liquidação extrajudicial. Rateio de ativos. 
Inclusão de ex-participantes. Descabimento. 

DESTAQUE 

O desligamento de participante de plano de previdência complementar faz cessar o direito ao rateio de eventual 
superávit de ativos apurados em posterior liquidação extrajudicial da entidade.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão central devolvida ao conhecimento desta Corte diz respeito à possibilidade de os ex-participantes de 
plano de previdência complementar serem beneficiados pelo rateio de ativos da entidade da qual eram filiados. 
Inicialmente, é importante pontuar que a condição de participante de um plano de previdência complementar 
traz consigo ônus e bônus. Exemplo de bônus é o rateio de superávit, que é a hipótese dos autos. Exemplo de 
ônus é ter de contribuir para a satisfação de eventual déficit da entidade de previdência, conforme previsto no 
art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. Esse enunciado normativo prevê que o déficit da entidade de 
previdência deve ser suportado conjuntamente pelos patrocinadores, participantes e assistidos, tendo apenas 
direito de regresso contra os eventuais responsáveis pelo prejuízo do plano. Os ex-participantes, portanto, não 
são chamados a arcar com o déficit da entidade de previdência. Deveras, o resgate das contribuições faz cessar 
o vínculo do participante com a entidade de previdência. Ora, se os ex-participantes não são chamados a arcar 
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com o déficit da entidade, também não podem se beneficiar de eventual superávit, pois isso equivaleria ao que 
se diz, em linguagem popular, desfrutar do "melhor dos dois mundos". (Informativo n. 624)  

 

PROCESSO REsp 1.715.485-RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência privada fechada. Suplementação de pensão por morte. Indicação 
de beneficiário no plano. Omissão. Óbito do participante. Companheiro. 
Inclusão posterior. Possibilidade. Rateio igualitário entre o ex-cônjuge e o 
companheiro do instituidor da pensão. Presunção de dependência econômica 
simultânea. 

DESTAQUE 

É possível a inclusão de companheiro como beneficiário de suplementação de pensão por morte quando 
existente, no plano de previdência privada fechada, apenas a indicação de ex-cônjuge do participante. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a indicação de beneficiário na previdência complementar fechada é livre. 
Todavia, não pode ser arbitrária, dada a finalidade social do contrato previdenciário. Com efeito, a previdência 
complementar e a previdência social, apesar de serem autônomas entre si, pois possuem regimes distintos e 
normas intrínsecas, acabam por interagir reciprocamente, de modo que uma tende a influenciar a outra. Assim, 
é de rigor a harmonização do sistema previdenciário como um todo. É por isso que nos planos das entidades 
fechadas de previdência privada é comum estabelecer os dependentes econômicos ou os da previdência oficial 
como beneficiários do participante, pois ele, ao aderir ao fundo previdenciário, geralmente possui a intenção de 
manter o padrão de vida que desfruta na atividade ou de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas 
que lhe são mais afeitas, de modo a não os deixar desprotegidos economicamente quando de seu óbito. Desse 
modo, a designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade sobre quem 
deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte; contudo, em caso de 
omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada 
a união estável, sobretudo se não houver prejuízo ao fundo mútuo, que deverá repartir o valor da benesse entre 
os indicados e o incluído tardiamente. No caso dos autos, o participante havia indicado como beneficiário do 
plano de previdência privada sua esposa à época da adesão ao fundo. Posteriormente, separou-se e vivia em 
união estável com outra mulher quando veio a óbito, situação essa devidamente comprovada, tanto que recebe 
pensão por morte paga pelo INSS. Nesse cenário, promover a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no 
rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da inscrição no 
plano, aperfeiçoará o regime complementar fechado, à semelhança do que já acontece na previdência social e 
nas previdências do servidor público e do militar nos casos de pensão por morte. De fato, em tais situações, é 
recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, 
visto que não há ordem de preferência entre eles. Deste modo, havendo o pagamento de pensão por morte, seja 
a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a 
convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência econômica simultânea de ambas em 
relação ao falecido. (Informativo n. 620) 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.551.488-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 14/6/2017, DJe 1/8/2017. (Tema 943) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Previdência complementar. Entidade fechada. Contrato de transação. 
Migração e resgate. Institutos jurídicos diversos. Súmula 289/STJ. Incidência 
limitada ao instituto jurídico do resgate. Transação para migração de plano de 
benefícios. Correção monetária. Expurgos inflacionários. Inaplicabilidade.  

DESTAQUE 

Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de 
revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A primeira questão controvertida, objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos, consiste em 
saber se, em havendo migração de plano de benefícios de previdência complementar, é cabível o 
pleito de revisão dos benefícios e/ou resgates dos valores pagos, a título de contribuição 
previdenciária (reserva de poupança), com aplicação do índice de correção monetária. Com efeito, 
esse debate enseja necessária distinção entre os institutos da migração de plano de benefícios da 
previdência e a ocorrência de resgate, que somente poderá ser requerido pelo participante que se 
desligar da patrocinadora e da entidade. No que diz respeito às modalidades de migração e de resgate, 
os arts. 14, III e 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001 esclarecem que estes institutos não se 
confundem entre si, de forma que se revela inadequada a aplicação dos mesmos preceitos referentes 
ao resgate e da Súmula 289/STJ, para os casos em que o participante ou assistido não se desligou do 
regime jurídico de previdência privada, tendo apenas feito a portabilidade do plano. Na ocorrência 
de resgate é facultado ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de 
benefícios. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas 
ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, implicando, assim, a cessação dos 
compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) 
em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de 
benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a 
forma antecipada. De outro turno, a migração – pactuada em transação – de planos de benefícios, 
facultada até mesmo aos assistidos, ocorre em um contexto de amplo redesenho da relação contratual 
previdenciária, com o concurso de vontades do patrocinador, da entidade fechada de previdência 
complementar, por meio de seu conselho deliberativo, e autorização prévia do órgão público 
fiscalizador, operando-se não o resgate de contribuições, mas a transferência de reservas de um plano 
de benefícios para outro. Vale ressaltar, por fim, que, na medida em que o art. 18 da Lei Complementar 
n. 109/2001 estabelece que cabe ao plano de benefícios arcar com as demais despesas – inclusive, 
pois, com a verba vindicada –, não cabe a aplicação do índice de correção monetária pretendida, sob 
pena de lesão aos interesses dos demais assistidos e participantes do plano de benefícios primevo, a 
que eram vinculados os requerentes. (Informativo n. 608) 
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PROCESSO 
REsp 1.551.488-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 
julgado em 14/6/2017, DJe 1/8/2017. (Tema 943) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Previdência complementar. Entidade fechada. Contrato de transação para 
migração de plano de benefícios. Negócio jurídico oneroso, unitário e 
indivisível, tendo por elemento essencial a reciprocidade de concessões. 

DESTAQUE 

Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da 
indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja 
concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A segunda questão em debate se limita a definir se, em havendo transação para migração de plano de 
benefícios de previdência complementar, é possível, apesar do reconhecimento de vício em cláusula 
contratual, manter-se a higidez do negócio jurídico e todas as vantagens auferidas pelo transator. 
Inicialmente, cabe destacar que o Código Civil de 2002 incluiu a transação no título das “várias 
espécies de contratos”. Aliás, a doutrina especializada e os precedentes desta Corte destacam que na 
modalidade contratual da transação – que se caracteriza pela consensualidade, bilateralidade, 
onerosidade, indivisibilidade e formalidade –, há reciprocidade de concessões, pois será necessário 
que ambos os transigentes concedam alguma coisa ou abram mão de alguns direitos em troca da 
segurança oferecida pelo instituto. (REsp 1.219.347-SC, Rel. para acórdão Min. João Otávio de 
Noronha, Terceira Turma, DJe 9/12/2014). Na hipótese, como a migração ocorreu por meio de 
transação, conforme dispõe o art. 848 do CC/2002, tendo-se nula qualquer das suas cláusulas, 
independentemente da natureza constitucional ou infraconstitucional do fundamento invocado para 
o reconhecimento do vício, nula será esta – o que implicaria o retorno ao status quo ante. Com efeito, 
não se mostra razoável a pretensão de anulação apenas da cláusula mediante a qual os autores 
fizeram concessões de vantagens, sob pena de flagrante lesão à própria comutatividade da avença e 
caracterização de comportamento contraditório com a tutela da confiança. Por fim, ressalta-se que a 
matéria objeto de debate já se encontra pacificada no âmbito do STJ, no sentido de que o enunciado 
sumular n. 289 “aplica-se apenas às hipóteses em que houve o rompimento definitivo do vínculo 
contratual estabelecido entre a entidade de previdência complementar e o participante, não incidindo 
nos casos em que, por meio de transação, houve transferência de reservas de um plano de benefícios 
para outro no interior da mesma entidade”. (Informativo n. 608) 

 

PROCESSO 
REsp 1.546.680-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 10/5/2017, DJe 17/5/2017. (Tema 904) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Revisão do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI). Cômputo do 13º salário. 
Redação do art. 28, § 7º, da Lei n. 8.212/1991 e do art. 29, § 3º, da Lei n. 
8.213/1991. Alteração legislativa. Data de Início do Benefício (DIB) posterior 
à modificação processada pela Lei n. 8.870/1994.  

DESTAQUE 

O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, 
nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 
8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior 
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à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da 
Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício 
estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a possibilidade, ou não, de o 13º salário (sobre o qual incidiram as contribuições 
previdenciárias) integrar o salário de benefício, mesmo após a vigência da Lei n. 8.870/1994, cuja 
alteração redacional dos arts. 28, § 7º, da Lei n. 8.212/1991 e 29, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 resultou 
na vedação desse cômputo. A resposta a ser dada é a de que os critérios para cálculo dos benefícios 
previdenciários devem observar a lei vigente à data de sua concessão. Nesse sentido, confiram-se: 
REsp 1.369.832-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 7/8/2013 e AgInt no AREsp 
891.155-SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/5/2016. Assim sendo, se o segurado 
instituidor somente reuniu as condições para obter o benefício previdenciário, após a vigência da Lei 
n. 8.870/1994 (16 de abril de 1994), não pode pretender que o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) 
observe legislação anterior. É desimportante, para tal conclusão, que o Período Básico de Cálculo 
(PBC) do benefício esteja, total ou parcialmente, dentro do período de vigência da legislação 
revogada. O que importa é que, se as condições para percepção do benefício somente foram atendidas, 
posteriormente, a lei a se aplicar é aquela vigente à data do início do benefício. Frise-se, ao fim, que a 
denominada aplicação conjunta de normas – tal como pretendido pelo segurado, no intuito de extrair 
de dois regimes legais o regramento que lhe traz maior vantagem –, é inadmitida pela orientação 
pacífica desta Corte Superior, conforme se verifica dos seguintes precedentes: REsp 1.106.893-SC, 
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2009; AgRg no REsp 967.047-SC, Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/2/2011 e AgRg no REsp 1.213.185-PR, Rel. Min. Laurita 
Vaz, Quinta Turma, DJe 16/8/2011. (Informativo n. 603) 

 

PROCESSO 
REsp 1.564.070-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 22/3/2017, DJe 18/4/2017. (Tema 941) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Previdência complementar fechada. Regime financeiro de capitalização. 
Reajuste do benefício suplementar. Previsão regulamentar de paridade com 
os índices da previdência oficial. Extensão de aumentos reais. Inviabilidade. 

DESTAQUE 

Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a 
previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de 
Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da discussão consiste em saber se, em se tratando de plano de benefícios administrado 
por entidade de previdência complementar fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base 
nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, garante também a extensão 
das taxas correspondentes a eventuais aumentos reais do benefício oficial. Inicialmente, cumpre 
consignar que previdência complementar e Regime Geral de Previdência Social são regimes jurídicos 
diversos e autônomos, com regramentos específicos, tanto em nível constitucional quanto 
infraconstitucional. No âmbito da CF, o art. 202 consagra o regime de financiamento por capitalização, 
ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar, baseado na prévia constituição 
de reservas que garantam o benefício contratado, adesão facultativa e organização autônoma em 
relação ao regime geral de previdência social. Essas reservas, consagradas pela Lei n. 6.435/77, são 
atualmente regidas art. 1º da LC n. 109/2001. Nessa toada, enquanto a previdência social adota o 
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regime de repartição simples, que funciona em sistema de caixa, no qual o que se arrecada é 
imediatamente gasto, sem que haja, por regra, um processo de acumulação de reservas, a previdência 
complementar adota o de capitalização, que pressupõe a acumulação de recursos para a formação de 
reservas, mediante não apenas o recolhimento de contribuição dos participantes, assistidos e 
eventual patrocinador, mas também do resultado dos investimentos efetuados com essas verbas 
arrecadadas (que têm muita relevância para a formação das reservas para o custeio dos benefícios). 
É dizer, a Lei consagra o princípio, basilar ao regime de previdência complementar, de preservação 
da segurança econômica e financeira atuarial da liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de 
benefícios, e afasta o regime de financiamento de caixa ou repartição, em que o acerto de contas entre 
receitas e despesas ocorre por exercícios. Com essas premissas, pode-se concluir que no regime de 
previdência privada não se admite a concessão de benefício algum sem a formação da prévia fonte de 
custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Aliás, a fórmula 
apropriada para eventual aumento real de benefício que acaso delibere o Conselho Deliberativo da 
entidade (Órgão administrativo máximo das entidades fechadas) é estabelecida pelo art. 20 da LC n. 
109/2001 – em nítido prestígio ao regime de capitalização –, segundo o qual eventual resultado 
superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas – ao final do exercício, satisfeitas as 
exigências regulamentares relativas aos mencionados planos –, será destinado à constituição de 
reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor das reservas matemáticas. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes, 
será estabelecida reserva especial para a revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três 
exercícios consecutivos, determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios – que poderá ser 
feita das mais diversas formas. Sendo assim, como o fundo formado pertence aos participantes e 
assistidos, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem – no sentido de conferir interpretação 
extensiva ao “reajuste” estabelecido no Regulamento Básico da entidade previdenciária –, é 
incompatível com o art. 3º, VI, da LC n. 109/2001. (Informativo n. 601) 

 

PROCESSO 
REsp 1.433.544-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 9/11/2016, DJe 1/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Plano de previdência privada patrocinado por ente federado. Contrato de 
Trabalho e contrato de previdência complementar. Vínculos contratuais 
autônomos e distintos. Aplicabilidade da Lei Complementar n. 108/2001 aos 
planos de benefícios já operantes por ocasião do advento da lei. Concessão de 
benefício de prestação programada e continuada. Necessidade de cessação do 
vínculo do participante com o patrocinador. Recurso repetitivo. Tema 944. 

DESTAQUE 

Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados – inclusive suas 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e 
continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o  patrocinador, 
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das 
disposições estatutárias e regulamentares. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal questão controvertida - e objeto da afetação ao rito dos recursos repetitivos - consiste em 
saber se, com o advento da Lei Complementar n. 108/2001, mesmo para aqueles participantes de 
planos de benefícios que já haviam aderido previamente à relação contratual previdenciária, é 
necessária a cessação do vínculo laboral com o patrocinador do plano de benefícios para o 
recebimento de complementação de aposentadoria. Inicialmente, sublinha-se que a relação 
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contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios e 
o participante não se confunde com a relação trabalhista, mantida entre o participante obreiro e a 
patrocinadora. Desse modo, é interessante registrar que é descabida a aplicação dos princípios, 
regras gerais e disposições normativas próprias do direito do trabalho, porquanto alheias às regras 
próprias do regime de previdência privada. Além disso, “seja sob a égide da Lei n. 6.435/1977 (arts. 
34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar n. 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar n. 
109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os 
regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das 
reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de 
mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões 
dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de 
pensão após a devida aprovação (REsp 1.443.304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015) pelo Órgão público fiscalizador”. Com efeito, 
para fatos ocorridos ainda na vigência da Lei n. 6.435/1977, à luz deste Diploma, a jurisprudência do 
STJ também admite a alteração do regulamento de benefícios, atingindo aqueles que ainda não eram 
elegíveis ao benefício. Por seu turno, o art. 202 da Constituição Federal consagra o regime de 
financiamento por capitalização, ao estabelecer que a previdência privada tem caráter complementar 
(rectius, suplementar) - baseado na prévia constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime geral de previdência 
social. Com a Emenda Constitucional n. 20 de 1998, a Carta Magna passou a estabelecer, no art. 202, 
§ 3º, ser vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese 
alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Nesse contexto, com o advento da 
Lei Complementar n. 108/2001 – Diploma cuja edição foi determinada pelo art. 202, § 4º, da CF -, o 
ordenamento jurídico passou a contar com novas normas cogentes, estabelecendo o art. 3º, I, do 
mencionado Diploma infraconstitucional, a necessidade de cessação do vínculo com o patrocinador, 
para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada. Dessarte, 
embora a relação contratual de previdência privada não se confunda com a relação de emprego 
mantida pelo participante com a patrocinadora, a vedação ao recebimento de benefício de 
previdência complementar, sem que tenha havido o rompimento do vínculo trabalhista, em vista das 
mudanças operadas no ordenamento jurídico, é perfeitamente possível e razoável, pois refletirá no 
período médio de recebimento de benefícios pela coletividade de beneficiários do plano. Ademais, 
consigna-se que os arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001 dispõem 
expressamente que as alterações processadas nos regulamentos dos planos de benefícios aplicam-se 
a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e 
fiscalizador, só sendo considerados direito adquirido do participante a partir da implementação de 
todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. 
Conclui-se, portanto, que a legislação de regência impõe como condição de elegibilidade ao benefício 
a cessação do vínculo de emprego com a patrocinadora e estabelece só haver direito adquirido ao 
benefício - nos moldes do regulamento vigente -, no momento em que o participante passa a ter 
direito ao benefício complementar de previdência privada. (Informativo n. 594) 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.243.994-MG, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 14/6/2017, DJe 19/9/2017. (Tema 727) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL  

TEMA 
Técnico em farmácia inscrito no Conselho Regional. Assunção de 
responsabilidade técnica por drogaria. Possibilidade.  

DESTAQUE 

É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a 
assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos 
requisitos previstos nos arts. 15, § 3º, da Lei n. 5.991/73, c/c o art. 28 do Decreto n. 74.170/74, 
entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão em debate diz respeito à possibilidade de técnicos em farmácia, formados em nível médio, 
assumirem a responsabilidade técnica por drogarias. A base legislativa que rege a matéria perpassa, 
inicialmente, pelo art. 14 da Lei n. 3.820/60, que trata da composição dos Conselhos Regionais de 
Farmácia, e prevê, dentre outras, a inscrição nos conselhos de práticos ou profissionais de farmácia 
licenciados. Posteriormente, o art. 15 da Lei n. 5.991/73 previu a exigência de técnico responsável 
pelas farmácias e drogarias com a sua presença obrigatória durante o funcionamento do 
estabelecimento. Após esse momento, sobrevieram os Decretos ns. 74.170/74 e 3.181/99 tratando 
ainda de matéria concernente à exigência de profissional técnico, à responsabilidade a que lhes seria 
atribuída e ao licenciamento do estabelecimento farmacêutico. Revela-se importante explicitar que, 
diante da falta de clareza da legislação, os precedentes desta Corte, que reputam cabível a atuação 
dos técnicos de farmácia como responsáveis por drogarias, foram firmados através de interpretação 
teleológica, levando em conta a evolução dos cursos técnicos e seu objetivo, bem como a diferenciação 
do conceito de farmácias e drogarias. Realmente, levando em conta a argumentação jurisprudencial 
construída pelo STJ, constata-se não ser o caso de se reduzir a atividade dos técnicos em farmácia às 
hipóteses excepcionais previstas no art. 28 do Decreto n. 74.170/74, quando essa norma 
regulamentadora já foi, inclusive, objeto de alterações, ficando revogado o dispositivo que previa a 
atuação dos técnicos. A nova redação do dispositivo referido, implementada nos idos de 1999, 
permite a interpretação no sentido de que as limitações impostas à atuação como responsável técnico 
por drogarias (diga-se, interesse público que justifique o licenciamento, e inexistência de 
farmacêutico na localidade, ou existindo, não queira ou não possa esse profissional assumir a 
responsabilidade técnica pelo estabelecimento), somente se aplicaria aos oficiais e práticos em 
farmácia, já não abrangendo os técnicos, de que aqui se cuida. Assim, mostra-se muito mais 
consentânea com a realidade de nosso país e com o objetivo que se tinha com a implantação de cursos 
técnicos na área de farmácia, a ideia de que tais profissionais, formados em cursos técnicos de nível 
médio, possam atuar como responsáveis técnicos em drogarias, estabelecimentos que se ocupam 
apenas da comercialização de medicamentos, sem envolver a manipulação de fórmulas. Por fim, 
verifica-se que a Lei n. 13.021/2014 traz disposição específica sobre a matéria em debate, 
estabelecendo a obrigatoriedade, a responsabilidade e assistência técnica de farmacêutico habilitado 
na forma da lei para o funcionamento de farmácias de qualquer natureza. Dessa forma, da data de 
início da vigência da referida norma em diante, não há mais dúvida sobre a impossibilidade de 
atuação de técnicos em farmácia como responsáveis técnicos por drogaria, na medida em que 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
EREsp 1.141.788-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, por unanimidade, 
julgado em 7/12/2016, DJe 16/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Pensão por morte. Menor sob guarda. Art. 16 da Lei n. 8.213/1990. Confronto 
com o art. 33, § 3º do ECA. Princípio da proteção integral e preferencial da 
criança e do adolescente.  

DESTAQUE 

Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o 
falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/1997 na Lei n. 
8.213/1990. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia a ser dirimida cingiu-se a definir se, ocorrido o óbito do instituidor da pensão por 
morte após 11 de outubro de 1996, data em que foi editada a MP n. 1.523/1996, convertida na Lei n. 
9.528/1997, que alterou o art. 16 da Lei n. 8.213/90 e suprimiu o menor sob guarda do rol de referido 
benefício previdenciário, ainda assim, deve prevalecer referido direito com fundamento no art. 33, § 
3º, da Lei n. 8.069/1990. A Terceira Seção do STJ, quando detinha a competência para processar e 
julgar matéria previdenciária, havia pacificado a jurisprudência sobre o tema no sentido de que, como 
a lei previdenciária tem caráter especial em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, de 
ordem geral, prevaleceria sobre esta e, portanto, o menor sob guarda não mais teria direito ao 
benefício da pensão por morte após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/1997 na 
Lei n. 8.213/1990. Após a alteração regimental que designou a competência da matéria à Primeira 
Seção desta Corte, houve decisões em sentido oposto ao supracitado, entre as quais, o RMS 
36.034/MT, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.  Convém registrar que a Corte Especial, ao 
julgar o MS 20.589/DF, da relatoria do Ministro Raul Araújo, apesar de apreciar feito relativo a 
servidor público, emitiu posicionamento no sentido da prevalência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Diante dessas considerações, a melhor solução a ser dada à controvérsia é no sentido de 
que o art. 33, § 3º, da Lei n. 8.069/1990 deve prevalecer sobre a modificação legislativa promovida 
na lei geral da previdência social porquanto, nos termos do art. 227 da Constituição, é norma 
fundamental o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente. 
Consectariamente, ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por 
morte mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei n. 
9.528/1997 na Lei n. 8.213/1990. (Informativo n. 595) 
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PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.404.019-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Benefício assistencial à pessoa com deficiência. Lei de Organização da 
Assistência Social. Redação original que não fazia distinção quanto à natureza 
da incapacidade, se permanente ou temporária, total ou parcial. Concessão do 
benefício.  

DESTAQUE 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) não exige incapacidade absoluta de pessoa com 
deficiência para concessão do Benefício de Prestação Continuada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Constituição Federal prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal, independentemente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 
n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Seguridade Social), em seu art. 20, § 2º, assim dispunha: “Para efeito de 

concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho.” A partir da edição das Leis n. 12.435/2011 e 12.470/2011, que 
trouxeram alterações à Lei n. 8.742/93, passou-se a exigir que a deficiência tivesse caráter mais 
duradouro, mas o diploma legal em comento não fixou o grau de incapacidade. Assim, com o objetivo 
de que esse dispositivo legal guarde perfeita sintonia com o espírito da norma magna, sem encurtar 
o seu alcance, deve ser ele interpretado, no que diz respeito à incapacidade, no sentido de considerar 
a deficiência física, para fins de reconhecimento do direito à Assistência Social, conjuntamente com 
outros aspectos relevantes, tais como, a condição profissional e cultural do beneficiário. Na hipótese, 
observa-se que o benefício foi negado ao fundamento de que o beneficiário deveria apresentar 
incapacidade absoluta, de sorte que não se permita ao requerente do benefício o desempenho de 
qualquer atividade da vida diária e para o exercício de atividade laborativa. Ocorre que tal exigência 
não está prevista em lei, pois esta não elenca o grau de incapacidade, não cabendo ao intérprete a 
imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos na legislação para a concessão do 
benefício. (Informativo n. 608) 
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PROCESSO 
REsp 1.599.097-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para 
acórdão Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 20/6/2017, DJe 
27/6/2017.  

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Aposentadoria de professor. Implementação dos requisitos após a edição da 
Lei n. 9.876/99. Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal 
inicial – RMI do benefício.  

DESTAQUE 

É legítima a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor da educação 
básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão 
do benefício antes da edição da Lei n. 9.876/99. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia à aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor da 
educação básica. De início, a atividade do professor era classificada como penosa, sendo o tempo de 
serviço necessário para a aposentadoria reduzido, como ocorria com outras categorias enquadradas 
como atividade especial. Entretanto, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 18/81, a 
atividade de professor deixou de ser considerada especial, passando a ser regida por regra 
diferenciada, na qual se exige um tempo de serviço menor em relação a outras atividades (redução 
de 5 anos), desde que comprovado o exclusivo trabalho na função de magistério. Outrossim, a 
Constituição da República de 1988, em sua redação original, tratou da aposentadoria especial no 
inciso II do art. 202 e a aposentadoria do professor no inciso III, ou seja, excluiu a atividade de 
magistério do rol de atividades especiais, garantindo, tão somente, a redução no tempo de serviço, 
requisito mantido na reforma do Regime Geral de Previdência - RGPS realizada por meio da EC n. 
20/98. Com efeito, não sendo a aposentadoria de professor considerada especial nos termos do art. 
57 da Lei n. 8.213/91, mas, sim, uma aposentadoria diferenciada devido à redução do tempo de 
contribuição necessário, não há como afastar a aplicação do fator previdenciário no cálculo do 
benefício, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado tempo suficiente para a 
concessão do benefício antes da edição da Lei n. 9.876/99. (Informativo n. 607) 

 

PROCESSO 
REsp 1.338.912-SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 23/5/2017, DJe 29/5/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Benefício previdenciário. Ofensa do art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991. Ato do 
Gerente Executivo de Benefícios do INSS. Valores recebidos a título de tutela 
antecipada posteriormente revogada. Desconto. Via administrativa. 
Impossibilidade.  

DESTAQUE 

O normativo contido no inciso II do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991 não autoriza o INSS a descontar, 
na via administrativa, valores concedidos a título de tutela antecipada, posteriormente cassada com 
a improcedência do pedido. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por beneficiária do INSS contra ato do 
Gerente Executivo de Benefícios no Estado de Sergipe que determinou o desconto administrativo de 
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valores pagos a ela por meio de decisão judicial precária, posteriormente cassada. Inicialmente, cabe 
ressaltar que a hipótese analisada não diz respeito ao que decidido no julgamento dos Recursos 
Especiais Repetitivos ns. 1.384.418-SC (DJe 30/08/2013) e 1.401.560-MT (DJe 13/10/2015), 
submetidos ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, pois no presente caso a devolução de valores 
recebidos em Juízo está sendo imposta pelo INSS e na via administrativa. Com efeito, o inciso II do 
artigo 115 da Lei de Benefícios encerra comando destinado a recuperação de valores pagos pelo INSS 
que pode ser utilizado na via administrativa, mas, ressalte-se, quando os pagamentos foram feitos 
pelo próprio INSS. A situação examinada, todavia, é diversa. O normativo não é aplicável na via 
administrativa quando o valor, supostamente indevido, for decorrente de demandas judicializadas, 
pois nessas situações tem o INSS os meios inerentes ao controle dos atos judiciais que por ele devem 
ser manejados a tempo e modo. É dizer: o artigo 115, II, da Lei n. 8.213/1991 não autoriza a 
Administração Previdenciária a cobrar, administrativamente, valores pagos a título de tutela judicial, 
sob pena de inobservância do princípio da segurança jurídica (Informativo n. 605). 

 

PROCESSO 
REsp 1.329.812-AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, por maioria, julgado em 6/12/2016, DJe 
20/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Soldado da borracha. Pensão mensal vitalícia. Justificação judicial admitida. 
Lei n. 7.986/1989. Alteração legislativa. Lei n. 9.711/1998. Exigência de início 
de prova material. Condição de seringueiro reconhecida.  

DESTAQUE 

Para recebimento do benefício previsto no art. 54 do ADCT/88, a justificação administrativa ou 
judicial é, por si só, meio de prova hábil para comprovar o exercício da atividade de seringueiro 
quando requerida na vigência da Lei n. 7.986/1989, antes da alteração legislativa trazida pela Lei n. 
9.711/1998, que passou a exigir início de prova material. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão em definir se, para a obtenção de pensão mensal vitalícia, seria suficiente a 
comprovação da condição de "soldado da borracha" mediante justificação judicial calcada apenas em 
prova testemunhal, como permitia a letra original do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, mas que vem a 
instruir ação proposta quando já em vigor a Lei n. 9.711/1998, que passou a exigir, para essa hipótese, 
a apresentação de início de prova material. Para comprovação de condição de soldado da borracha, a 
Lei n. 7.986/1989, em sua redação original, autorizava, para o deferimento do pedido, a consideração 
de todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a justificação administrativa ou judicial, 
sem exigência de início de prova material. Posteriormente, o art. 3º desse diploma legal, com 
alteração introduzida pela Lei n. 9.711/1998, passou a exigir, para a comprovação da efetiva 
prestação de serviços, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, a apresentação de 
início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Tem-se, assim, que 
o termo limite para ajuizamento da justificativa judicial válida como prova material da condição de 
seringueiro – soldado da borracha – é a data da edição da Lei n. 9.711/98, ou seja, 22/11/1998. Não 
é demais frisar que o soldado da borracha recebeu tratamento especial da própria norma 
constitucional transitória, valorizando o esforço de trabalho dessas pessoas no período da Segunda 
Guerra Mundial e reconhecendo que muitos foram trabalhar nos seringais sem que tenham sido 
regularmente contratados, submetendo-se às mais adversas condições de trabalho, muitas vezes em 
condições análogas à de escravo, além de se sujeitar a doenças tropicais como a malária, que vitimou 
muitos nordestinos na Amazônia. Tal situação ainda hoje é vista, especialmente nas Regiões Norte e 
Nordeste do país, que ainda mantêm milhares de pessoas submetidas a rígidos regimes de trabalho 
sem a formalidade necessária a lhes garantir seus direitos previdenciários e sem respeito às normas 
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trabalhistas, imagina-se, então, em 1939, como era a situação desses brasileiros que se lançaram ao 
trabalho de extração do látex da seringueira. Impor a esses trabalhadores árduos obstáculos 
burocráticos à concessão de seu benefício, contraria não só os princípios constitucionais que 
norteiam os benefícios previdenciários, como também contraria a lógica e a realidade dos fatos e os 
postulados humanitários. (Informativo n. 598) 

 

PROCESSO 
REsp 1.268.737-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

TEMA 
Execução de sentença. Verbas salariais pagas em atraso. Contribuição 
previdenciária. Incidência sobre valores pagos a título de correção monetária. 

DESTAQUE 

Incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de correção monetária em 
execução de sentença na qual se reconheceu o direito a reajuste de servidores públicos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No recurso especial, alega-se, com base nos arts. 4º e 6º da Lei n. 10.887/2004, a impossibilidade de 
inclusão na base de cálculo do tributo de valores que não são incorporáveis aos proventos do servidor 
– como, no caso, da correção monetária. Todavia, o entendimento do STJ é no sentido de que o 
pagamento de verbas salariais, recebidas em atraso, não altera a natureza jurídica dos referidos 
valores, uma vez que se trata de retribuição por trabalho efetivamente realizado. Logo, incide 
contribuição previdenciária sobre a quantia recebida a título de correção monetária oriunda do 
pagamento, em atraso, de verbas salariais. Em sentido análogo, citam-se: REsp 188.744-CE, Segunda 
Turma, DJ 12/9/2005 e REsp 460.535-CE, Segunda Turma, DJ 11/10/2004. (Informativo n. 598) 

 

SEGUNDA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.596.774-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Habilitação dos herdeiros para o recebimento dos valores previdenciários não 
pagos em vida ao segurado. Artigo 112 da Lei n. 8.213/1991. 

DESTAQUE 

Os valores previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, mesmo que reconhecidos apenas 
judicialmente, devem ser pagos, prioritariamente, aos dependentes habilitados à pensão por morte, 
para só então, na falta destes, serem pagos aos demais sucessores na forma da lei civil. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão gira em torno da possibilidade de os sucessores do segurado falecido no curso do processo, 
filhos maiores de vinte e um anos e capazes, se habilitarem para o recebimento de diferenças 
advindas de revisão de benefício previdenciário, reconhecidas judicialmente, na hipótese de existir 
dependente habilitado à pensão por morte. De início, deve ser enfrentado o âmbito de aplicação do 
artigo 112 da Lei n. 8.213/1991, se restrita à Administração Pública ou extensiva também ao 
Judiciário. Quanto ao ponto, prevalece no STJ o entendimento no sentido de que a regra prevista no 
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mencionado dispositivo legal se aplica tanto no âmbito administrativo como no judicial. A norma visa 
emprestar maior celeridade aos pagamentos dos valores de prestações previdenciárias não recebidas 
em vida pelo segurado, diante do seu caráter alimentar, atenua os rigores da lei civil para dispensar 
a abertura de inventário pelos pensionistas e, na falta deles, pelos demais sucessores do falecido. 
Desse modo, em razão dos princípios que regem o Direito Previdenciário e levando-se em conta a 
ausência de dispositivo restritivo na Lei de Benefícios, não há como restringir a aplicação do 
dispositivo à esfera administrativa, até mesmo porque, não é possível dividir o referido preceito legal 
para valer quanto à desnecessidade de abertura de inventário ou partilha e não valer na parte que dá 
preferência, sucessiva e excludente, aos dependentes do segurado, para recebimento de valores 
devidos ao autor que falece no curso da lide. A ideia retratada no dispositivo de lei foi a de excluir os 
valores do ingresso no espólio, introduzindo uma regra procedimental específica que afasta a 
competência do Juízo das Sucessões, para legitimar os dependentes previdenciários a terem acesso 
aos valores decorrentes de ação judicial proposta em vida pelo segurado. (REsp 498.336-PB, Quinta 
Turma, DJe 30/8/2004). No que toca à legitimidade ativa sucessória, da leitura do mencionado artigo 
é possível concluir que os dependentes previdenciários têm prioridade, em relação aos demais 
sucessores, no recebimento de valores não pagos em vida ao segurado. O legislador previu verdadeira 
exclusão dos demais herdeiros em relação aos dependentes previdenciários, de modo que, os valores 
não recebidos em vida pelo segurado serão pagos aos dependentes habilitados à pensão por morte, 
somente na falta destes, aos sucessores civis do falecido, levando-se em conta que nem sempre há 
coincidência entre os herdeiros do falecido e os seus dependentes habilitados a receber o benefício 
de pensão por morte. No âmbito do STJ, o tema foi enfrentado pela Terceira Seção, que por diversas 
oportunidades, como no julgamento do REsp 614.675-RJ (Sexta Turma, DJ 21/6/2004), 
interpretando o artigo 112 da Lei n. 8.213/1991, consignou as seguintes conclusões: "Trata-se, como 
se vê, de norma de direito material, que impõe à Administração Pública o dever de pagar os valores 
previdenciários não recebidos pelo segurado em vida, prioritariamente, aos dependentes habilitados 
à pensão por morte, para só então, na falta desses, aos demais sucessores na forma da lei civil, 
independentemente de inventário ou arrolamento.”(Informativo n. 600) 

 

PROCESSO 
REsp 1.643.409-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Impossibilidade de ferroviário aposentado (RFFSA) receber como 
complementação de aposentadoria adicional de periculosidade. Vantagem 
pecuniária de caráter transitório. 

DESTAQUE 

O adicional de periculosidade não deve integrar a complementação dos proventos de aposentadoria 
percebida por ex-ferroviário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da controvérsia cinge-se a definir se a complementação de aposentadoria deve ser 
paga conforme a remuneração do trabalhador ocupante de atividade do mesmo cargo ou, mais 
especificamente, se o adicional de periculosidade deve integrar a complementação dos proventos de 
aposentadoria percebida por ex-ferroviário. Como se depreende da interpretação literal do art. 2º da 
Lei n. 8.186/1991, "a complementação de aposentadoria devida pela União é constituída pela 
diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) e o 
da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, 
com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço". Contudo, no caso sub judice, a 
interpretação literal não deve ser levada em consideração isoladamente, sob o grave risco de 
provocar a criação de norma jurídica que contrarie o ordenamento jurídico. Portanto, outras 
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modalidades interpretativas devem ser observadas, como a teleológica e a sistemática. Nesse 
caminho, como exposto em antigo precedente deste STJ, REsp 576.446-PB: "O adicional de 
periculosidade possui pressuposto vinculado ao tipo de função e seu exercício, constituindo 
vantagem de caráter transitório, que cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram 
causa à sua concessão. E por ser vantagem pecuniária de caráter transitório, não deve integrar os 
proventos de aposentadoria.” (Informativo n. 599) 

 

 

PROCESSO 
 REsp 1.431.150-RS, Rel. Min. Humberto Martins, por maioria, julgado em 
23/8/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Indenização ao INSS por valores pagos em razão de pensão por morte. 
Assassinato de segurada por ex-companheiro. Legitimidade da autarquia para a 
propositura de ação regressiva.  

DESTAQUE 

É possível o ajuizamento de ação regressiva pela autarquia previdenciária com o objetivo de 
ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos de segurada, vítima de homicídio 
praticado por seu ex-companheiro. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a autarquia previdenciária faz jus a ressarcimento de benefícios 
previdenciários cuja origem é diversa daquela prevista nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/1991, qual 
seja, acidente de trabalho. Com efeito, referidas normas são claras em autorizar o ajuizamento de ação 
regressiva em face da empresa empregadora causadora de dano à autarquia previdenciária em razão 
de condutas negligentes. Os referidos dispositivos, contudo, devem ser lidos à luz dos arts. 186 e 927 
do Código Civil. Como se observa do cotejo dos dispositivos retromencionados, deve ser reconhecido ao 
INSS o direito de regresso – com base nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/1991 – em casos nos quais se 
demonstre a ocorrência de ato ilícito – art. 186 do Código Civil – e a consequente necessidade de 
reparação – art. 927 do Código Civil. Restringir as hipóteses de ressarcimento ao INSS somente às 
hipóteses estritas de incapacidade ou a morte por acidente do trabalho nos quais há culpa do 
empregador induziria a negativa de vigência dos dispositivos do Código Civil.  Assim, resta evidente que, 
apesar de o regramento fazer menção específica aos acidentes de trabalho, é a origem em uma conduta 
ilegal que possibilita o direito de ressarcimento da autarquia previdenciária. Isso fica mais evidente 
quando se verifica que o art. 121 da Lei de Benefícios, que prevê que o pagamento das prestações por 
acidente do trabalho pela Previdência Social, não excluirá a responsabilidade civil da empresa ou de 
outrem. Dessa forma, isso se traduz na possibilidade de cumulação de um benefício previdenciário com 
a reparação civil oriunda de um ato ilícito e, portanto, a abertura ao ressarcimento da autarquia. Em 
síntese, mostra-se acertada a tese de que é possível a ação regressiva da autarquia previdenciária contra 
o recorrente com o objetivo de ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos 
de segurada vítima de homicídio cometido por seu ex-companheiro. (Informativo n. 596) 
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PROCESSO 
REsp 1.574.859-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Pensão por morte. Óbito do neto. Avós na condição de pais. Rol taxativo do art. 
16 da Lei 8.213/1991. Adequação legal da relação jurídica familiar.  

DESTAQUE 

Deve ser reconhecido aos avós de segurado falecido o direito ao recebimento de pensão por morte 
em razão de terem sido os responsáveis pela criação do neto, ocupando verdadeiro papel de 
genitores.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão recursal gira em torno do reconhecimento do direito de os avós do segurado falecido 
receberem pensão por morte, nos termos dos artigos 16 e 74 da Lei n. 8.213/1991, em razão de terem 
sido os responsáveis pela criação do neto, falecido em 11/11/2012, ocupando verdadeiro papel de 
genitores. O benefício pensão por morte é devido exclusivamente aos dependentes do segurado 
falecido, com o intuito de amenizar as necessidades sociais e econômicas decorrentes do evento 
morte, no núcleo familiar. Os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício são, em 
suma: 1º) a qualidade de segurado do falecido; 2º) o óbito ou a morte presumida deste; 3º) a 
existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS. O artigo 16 da 
Lei n. 8.213/1991 arrola os dependentes previdenciários, divididos em classes, rol considerado 
taxativo. A qualidade de dependente é determinada pela previsão legal e também pela dependência 
econômica, ora real, ora presumida. A segunda classe de dependentes inclui apenas os genitores. No 
caso, há evidente particularidade, visto que os avós efetivamente desempenharam o papel 
substitutivo dos pais, compondo verdadeira unidade familiar, desde os dois anos do segurado 
falecido. Portanto, o reconhecimento dos avós como dependentes não implica em elastecer o rol de 
dependentes contido na lei, mas identificar quem são, ou melhor, quem foram as pessoas do núcleo 
familiar do segurado que efetivamente desempenharam o papel de pais. A Constituição da República 
de 1988 inseriu acentuadas transformações no conceito de família, influenciadoras sobre o Código 
Civil de 2002, que redimensiona as relações familiares no contexto do Estado Democrático de Direito. 
Dentre os princípios constitucionais do Direito Civil no âmbito familiar, merece relevância e destaque 
o princípio da afetividade, pelo qual o escopo precípuo da família passa a ser a solidariedade social 
para a realização das condições necessárias ao aperfeiçoamento e progresso humano, regendo o 
núcleo familiar pelo afeto. Embora a relação de parentesco de avós e neto não esteja inclusa no rol de 
dependentes, no caso, os requerentes ocuparam no núcleo familiar previdenciário a qualidade de 
pais, em decorrência da ausência deles. A busca da realização efetiva da Justiça legitima o 
reconhecimento do direito à pensão por morte em razão de terem exercido o papel cuidadoso de pais 
do segurado falecido. (Informativo n. 594) 
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PROCESSO 
REsp 1.634.693-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Contribuições devidas a terceiros com base na Lei n. 11.457/2007. 
Diferenciação de alíquotas em razão da individualização de estabelecimentos 
por CNPJ. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

A diferenciação de alíquotas em razão da individualização de estabelecimentos por CNPJ próprio 
entre a matriz e a filial da empresa não se aplica, regra geral, em relação às contribuições devidas a 
terceiros previstas no art. 3º, da Lei n. 11.457/2007. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O julgamento visou esclarecer se, em algum momento, o Decreto-Lei n. 1.146/1970 permite a 
diferenciação de alíquotas por estabelecimento ou CNPJ do contribuinte. A lei é silente quanto a isso, 
o que permite inferir que a alíquota e a base de cálculo da contribuição são uma só para toda a pessoa 
jurídica, de acordo com a atividade econômica preponderante desenvolvida. Nessa linha, a 
Administração Tributária, com o intuito de regulamentar o dispositivo de forma mais clara, trouxe do 
art. 581, §§1º e 2º, da CLT, que trata da contribuição sindical compulsória, o conceito de "atividade 
preponderante" a fim de dirimir dúvidas a respeito do enquadramento da pessoa jurídica como um 
todo quando desenvolve mais de uma atividade. Da letra da lei infere-se que a única possibilidade de 
haver a separação dos estabelecimentos filiais e da matriz para efeito de enquadramento para a 
contribuição ocorre "quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma 

delas seja preponderante". Não se desconhece o entendimento do STJ em relação à contribuição 
devida ao SAT, no sentido de que a alíquota dessa contribuição é aferida pelo grau de risco 
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade 
preponderante quando houver apenas um registro, orientação consubstanciada na Súmula n. 351 do 
STJ. No caso da contribuição devida ao SAT, cada estabelecimento com CNPJ próprio pode exercer 
atividade preponderante cujo risco de acidentes do trabalho seja considerado leve, médio ou grave, 
daí a possibilidade de diferenciação de alíquotas para cada estabelecimento com CNPJ próprio. Ou 
seja, a definição de "atividade preponderante" utilizada para o SAT é completamente diversa daquela 
utilizada para as contribuições devidas a terceiros, como a contribuição ao INCRA. Isto porque está 
relacionada ao número de segurados empregados e trabalhadores avulsos que desempenham cada 
atividade submetida a risco e não com a atividade econômica desenvolvida, ou o objetivo final da 
atividade empresarial. Desse modo, em se tratando da contribuição devida ao INCRA, o escritório de 
cooperativa que exerça atividade industrial de laticínios, a despeito da existência de CNPJ próprio, 
dela não se separa, ao contrário, o escritório filial existe em função da matriz industrial, 
consubstanciando com ela uma única pessoa jurídica. Aliás, o STJ já se manifestou, inclusive em sede 
de recurso especial repetitivo (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, DJe 31.5.2013), no sentido de que 
a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma 
única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da 
matriz. Assim, a diferenciação de alíquota em razão da individualização de estabelecimentos por CNPJ 
próprio entre a matriz e a filial da empresa não se aplica, regra geral, em relação à contribuição devida 
ao INCRA, visto que o escritório de cooperativa que exerça atividade industrial de laticínios, a 
despeito da existência de CNPJ próprio, dela não se separa, ao contrário, o escritório filial existe em 
função da matriz. Entendimento contrário poderia viabilizar a realização de planejamento tributário 
tendente a subverter a sistemática arrecadatória do tributo, visto que, na tentativa de reduzir custos, 
as empresas poderiam, v. g., registrar os empregados da indústria na folha mensal de salários do 
escritório, estabelecimento filial com CNPJ próprio e eventual alíquota inferior do tributo em questão, 
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o que traduz indicativo de possíveis fraudes, evasões e elisões fiscais que devem ser evitadas. 
(Informativo n. 594) 

 

PROCESSO 
REsp 1.469.478-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. para acórdão Min. 
Mauro Campbell Marques, por maioria, julgado em 25/10/2016, DJe 
19/12/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 
Imposto de Renda. Ganho de capital na alienação de bem imóvel residencial. 
IN/SRF nº 599/2005 e art. 39 da Lei n. 11.196/2005. 

DESTAQUE 

A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de alienação de imóvel 
prevista no art. 39, da Lei n. 11.196/2005 se aplica à hipótese de venda de imóvel residencial com o 
objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de 
imóvel residencial já possuído pelo alienante.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia teve por objeto definir se o comando do art. 39 da Lei n. 11.196/2005 foi violado na 
regulamentação feita pela Instrução Normativa RFB n. 599/2005, especificamente o seu art. 2º, § 11. 
O dispositivo legal citado trata de hipótese de isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital 
nas operações de alienação de imóvel e o dispositivo normatizador sobre a sua inaplicabilidade nos 
casos de os valores serem usados para a quitação de aquisições a prazo ou prestações de imóveis 
residenciais já possuídos pelo alienante. Com efeito, é de sabença geral que a grande maioria das 
aquisições imobiliárias das pessoas físicas é feita mediante contratos de financiamento de longo 
prazo (até trinta anos). Outro ponto de relevo é que a pessoa física geralmente adquire o "segundo 
imóvel" ainda "na planta" (em construção), o que dificulta a alienação anterior do "primeiro imóvel", 
já que é necessário ter onde morar. A regra então é que a aquisição do "segundo imóvel" se dê antes 
da alienação do "primeiro imóvel". Sendo assim, a finalidade da norma legal é mais bem alcançada 
quando se permite que o produto da venda do imóvel residencial anterior seja empregado, dentro do 
prazo de 180 (cento e oitenta dias), na aquisição de outro imóvel residencial, compreendendo dentro 
deste conceito de aquisição também a quitação do débito remanescente do imóvel já adquirido ou de 
parcelas do financiamento em curso firmado anteriormente. Outrossim, a necessidade de 
interpretação restritiva das normas isentivas também não socorre a Fazenda Nacional, isto porque a 
literalidade da norma insculpida no art. 39, da Lei n. 11.196/2005 exige apenas a aplicação do 
"produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País". Efetivamente, não há 
qualquer discrímen que estabeleça literalmente o momento da aquisição onde será aplicado o capital 
da venda. Outrossim, não há registro na lei de que as aquisições de que fala sejam somente aquelas 
cujos contratos ocorreram depois da venda do primeiro imóvel residencial. Tudo isso aponta para a 
ilegalidade do art. 2º, §11, I, da Instrução Normativa-SRF n. 599/2005. (Informativo n. 594) 
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PROCESSO 
REsp 1.479.948-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 22/9/2016, DJe 17/10/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Pensão por morte. Habilitação tardia de dependente absolutamente incapaz. 
Existência de dependente regular já inscrito. Efeitos financeiros.  

DESTAQUE 

Não há direito à percepção de pensão por morte em período anterior à habilitação tardia da 
dependente incapaz, no caso de seu pai já receber a integralidade do benefício desde o óbito da 
instituidora. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, o autor ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com objetivo de 
perceber pensão por morte em período anterior à habilitação tardia da dependente incapaz, 
independentemente de seu pai já receber a integralidade desde o óbito da instituidora do benefício. 
De fato, há o entendimento no sentido de que comprovada a absoluta incapacidade do requerente da 
pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor 
do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias. Ocorre que, de 
acordo com o art. 76 da Lei n. 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá 
produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há falar em efeitos financeiros para 
momento anterior à inclusão do dependente. Assim, a concessão do benefício para momento anterior 
à habilitação da autora incapaz acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei n. 
8.213/1991, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente 
o valor da pensão. (Informativo n. 592) 
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da hipótese em que se questiona a validade de convenção partidária na qual são escolhidos os 
candidatos ao pleito, com posterior registro de candidatura, há julgados mais recentes do Tribunal 
Superior Eleitoral entendendo que a competência se estabelece em favor da Justiça Eleitoral. No caso 
vertente, constatou-se que a demanda proposta na origem, sem adentrar o mérito da pretensão 
deduzida em juízo, por intermédio da qual o impetrante pretende a invalidação do processo de 
escolha dos candidatos ao cargo de vereador, é capaz, in status assertionis, de produzir reflexos direto 
no processo eleitoral, a atrair a competência da Justiça especializada. (Informativo n. 596) 

 

PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.672.295-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, 
julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Auxílio-reclusão. Prisão domiciliar. Reconhecimento administrativo. 
Instrução normativa n. 85/2016. 

DESTAQUE 

Os dependentes de segurado preso em regime fechado ou semiaberto fazem jus ao auxílio-reclusão 
ainda que o condenado passe a cumprir a pena em prisão domiciliar. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que nos termos dos arts. 80 da Lei n. 8.213/1991, 116, § 5º, e 119 do Decreto 
n. 3.048/99, o auxílio-reclusão será devido durante o período em que o apenado estiver recluso, seja 
em regime fechado ou semiaberto. Na esteira desse entendimento, tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência vinham exigindo que o segurado estivesse recluso em estabelecimento prisional para a 
concessão do benefício previdenciário a seus dependentes. Porém, o Tribunal de origem firmou a 
seguinte orientação: "o que importa, para autorizar a cessação do auxílio-reclusão, não é o regime de 
cumprimento da pena a que está submetido o segurado, mas sim a possibilidade de ele exercer 
atividade remunerada fora do sistema prisional, o que não só se dá quando aquele é posto em 
liberdade, mas também quando a execução da pena for realizada em regime prisional aberto ou o 
segurado estiver em liberdade condicional. (...) Portanto, o fato de o segurado ser colocado em prisão 
domiciliar - a qual, registre-se, não descaracteriza a condição de recluso do condenado, porquanto de 
prisão e de cumprimento de pena igualmente se trata (CPP, art. 317) - não afasta, por si só, a 
possibilidade de concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes, a menos que seja autorizado ao 
segurado em prisão domiciliar a possibilidade de exercer atividade remunerada." Frise-se, ainda, que 
a irresignação da autarquia federal contra tal posicionamento encontra dissonância na sua própria 
orientação interna, já que, por meio da Instrução Normativa n. 85 de 19/02/2016, que alterou a IN 
77/PRE/INSS de 21/01/2015, foi disposto que o cumprimento de pena em prisão domiciliar não 
impediria a percepção do benefício, se o regime previsto for o semiaberto ou fechado. Com efeito, se o 
Instituto de Previdência Social, em interpretação favorável da Lei de Benefícios, está a reconhecer um 
direito pré-existente, deve dar-lhe cumprimento, e não contestá-lo judicialmente, sob pena de praticar 
ato incompatível com o direito de recorrer.  (Informativo n. 614) 
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PROCESSO 
REsp 1.524.930-RS, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 2/2/2017, DJe 8/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Execução fiscal. Conselho profissional. Anuidades. Art. 8º da Lei n. 12.514/11. 
Prescrição. Termo inicial. Alcance do valor mínimo para execução. 

DESTAQUE 

O prazo prescricional para cobrança das anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início 
somente quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o 
patamar mínimo estabelecido pela Lei n. 12.514/11. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia travada no recurso especial abrange os efeitos da aplicação do art. 8º da Lei n. 
12.514/2011 ("Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores 
a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente"), para fins 
de prazo prescricional da pretensão executiva tributária. Sobre o tema, ressalte-se que o STJ 
consolidou o entendimento de que no valor correspondente a 4 anuidades no ano do ajuizamento 
computam-se, inclusive, as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas 
em atraso. Assim, o processamento da execução fiscal fica desautorizado somente quando os débitos 
exequendos correspondam a menos de 4 vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou 
jurídica inadimplente, tomando-se como parâmetro para definir esse piso o valor da anuidade 
referente ao ano de ajuizamento, bem como os encargos legais (multa, juros e correção monetária). 
Nesse sentido, em que pese as anuidades pagas aos conselhos profissionais terem natureza de tributo, 
considerando a limitação de valor mínimo criada pela lei para o ajuizamento da execução fiscal, o 
surgimento da prescrição e o início de sua contagem somente poderão ocorrer quando o crédito se 
tornar exequível (exigível), ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos 
consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela lei. Registre-se, por fim, que não se 
desconhece que prescrição tributária é tema cuja disciplina encontra-se reservada a lei 
complementar, conforme dispõe o art. 146, III, "b", da CF/88. No entanto, a hipótese dos autos diz 
respeito à situação em que sequer surgiu a prescrição, na medida em que ainda inexistente a 
pretensão, ou seja, a possibilidade de exigir do Poder Judiciário provimento jurisdicional tendente à 
satisfação do crédito. (Informativo n. 597) 

 

PROCESSO 
 REsp 1.431.150-RS, Rel. Min. Humberto Martins, por maioria, julgado em 
23/8/2016, DJe 2/2/2017. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Indenização ao INSS por valores pagos em razão de pensão por morte. 
Assassinato de segurada por ex-companheiro. Legitimidade da autarquia para a 
propositura de ação regressiva.  

DESTAQUE 

É possível o ajuizamento de ação regressiva pela autarquia previdenciária com o objetivo de 
ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos de segurada, vítima de homicídio 
praticado por seu ex-companheiro. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a autarquia previdenciária faz jus a ressarcimento de benefícios 
previdenciários cuja origem é diversa daquela prevista nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/1991, qual 
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seja, acidente de trabalho. Com efeito, referidas normas são claras em autorizar o ajuizamento de ação 
regressiva em face da empresa empregadora causadora de dano à autarquia previdenciária em razão 
de condutas negligentes. Os referidos dispositivos, contudo, devem ser lidos à luz dos arts. 186 e 927 
do Código Civil. Como se observa do cotejo dos dispositivos retromencionados, deve ser reconhecido ao 
INSS o direito de regresso – com base nos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/1991 – em casos nos quais se 
demonstre a ocorrência de ato ilícito – art. 186 do Código Civil – e a consequente necessidade de 
reparação – art. 927 do Código Civil. Restringir as hipóteses de ressarcimento ao INSS somente às 
hipóteses estritas de incapacidade ou a morte por acidente do trabalho nos quais há culpa do 
empregador induziria a negativa de vigência dos dispositivos do Código Civil.  Assim, resta evidente que, 
apesar de o regramento fazer menção específica aos acidentes de trabalho, é a origem em uma conduta 
ilegal que possibilita o direito de ressarcimento da autarquia previdenciária. Isso fica mais evidente 
quando se verifica que o art. 121 da Lei de Benefícios, que prevê que o pagamento das prestações por 
acidente do trabalho pela Previdência Social, não excluirá a responsabilidade civil da empresa ou de 
outrem. Dessa forma, isso se traduz na possibilidade de cumulação de um benefício previdenciário com 
a reparação civil oriunda de um ato ilícito e, portanto, a abertura ao ressarcimento da autarquia. Em 
síntese, mostra-se acertada a tese de que é possível a ação regressiva da autarquia previdenciária contra 
o recorrente com o objetivo de ressarcimento de valores pagos a título de pensão por morte aos filhos 
de segurada vítima de homicídio cometido por seu ex-companheiro. (Informativo n. 596) 

 

PROCESSO 
RMS 52.024-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por unanimidade, 
julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016. 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Mandado de Segurança. Honorários advocatícios recursais. Não cabimento. 

DESTAQUE 

O art. 25 da Lei n. 12.016/2009, que estabelece regra de descabimento de condenação em honorários 
advocatícios "no processo mandamental", afasta a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Tratou-se de recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança não 
conhecido porque entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do 
recurso que impugna tal decisão não houve relação de congruência. Pesou considerar que o recurso 
se orientou pela nova codificação processual, considerando que a publicação do acórdão da origem 
foi posterior a 18/3/2016, atraindo a aplicação do Enunciado Administrativo n. 3 do STJ. Isso imporia 
como consequência, na hipótese do seu desprovimento, a condenação da recorrente em honorários 
recursais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. No entanto, não é adequada a incidência 
desse regime ao feito tendo em conta o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. A interpretação 
desse preceito sempre pontuou o julgamento da ação de mandado de segurança, isso sob um regime 
em que inexistia a conjectura dos honorários recursais. Tratando-se o recurso de um desdobramento 
da tramitação processual que se inicia com a petição inicial, não há lógica em que no processamento 
da ação propriamente dita inexista condenação em honorários, mas na fase recursal consequente isso 
seja possível. Além disso, o texto do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 é claro ao estabelecer que os 
honorários advocatícios não cabem no processo mandamental, expressão que reúne a ideia de ação 
e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a 
intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos. 
(Informativo n. 592) 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Voltar ao Sumário. 
Recursos Repetitivos 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INÍCIO DE 
PROVA MATERIAL DE ATIVIDADE RURAL E POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA 
DEMANDA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973 E RES. STJ N. 8/2008). 
TEMA 629. 
Se a petição inicial de ação em que se postula a aposentadoria rural por idade não for 
instruída com documentos que demonstre início de prova material quanto ao exercício 
de atividade rural, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (art. 267, VI, do 
CPC/1973), sendo facultado ao segurado o ajuizamento de nova ação (art. 268 do 
CPC/1973), caso reúna os elementos necessários a essa iniciativa. Como sabido, nos 
termos do art. 333 do CPC/1973, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu 
direito e, ao réu, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
alegado pelo autor. Entretanto, não se desconhece as dificuldades enfrentadas pelo segurado 
da previdência social para comprovar documentalmente que preenche os requisitos 
necessários para a concessão do benefício, uma vez que normalmente se referem a fatos que 
remontam considerável transcurso de tempo. Registre-se que, tradicionalmente, o Direito 
Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos. 
Entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que 
justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista. Dessa forma, as normas de Direito 
Processual Civil devem ser aplicadas ao Processo Judicial Previdenciário levando-se em conta 
os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social 
adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários. Com 
efeito, a CF, atenta à necessidade de proteção do trabalhador nas hipóteses de riscos sociais 
constitucional e legalmente eleitos, deu primazia à função social do RGPS, erigindo como 
direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral. Diante desse 
contexto, as normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores 
morais da CF, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, 
motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte 
hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização 
dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica 
previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da CF, a fim de que as normas 
processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação 
previdenciária a que faz jus o segurado. Aliás, assim como ocorre no Direito Penal, em que se 
afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas 
normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do 
interesse social que envolve essas demandas. Não se está a defender a impossibilidade de 
restrição de direitos fundamentais, muito menos a busca pela justiça social a qualquer custo, 
mas apenas quando juridicamente viável; sendo certo que a concessão de benefício devido 
configura direito subjetivo individual que em nada desestrutura o sistema previdenciário, na 
medida em que não perturba o equilíbrio financeiro e atuarial dele. Com base nas 
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considerações ora postas, impõe-se concluir que a ausência de conteúdo probatório eficaz a 
instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC/1973, implica a carência de 
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção 
sem o julgamento do mérito, de forma a possibilitar que o segurado ajuíze nova ação, nos 
termos do art. 268 do CPC/1973, caso obtenha prova material hábil a demonstrar o exercício 
do labor rural pelo período de carência necessário para a concessão da aposentadoria 
pleiteada. REsp 1.352.721-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 
julgado em 16/12/2015, DJe 28/4/2016 (Informativo n. 581). 
 
Recursos Repetitivos 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 
PREVISTA NO ART. 143 DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 
CPC E RES. STJ N. 8/2008). TEMA 642. 
O segurado especial (art. 143 da Lei n. 8.213⁄1991) tem que estar laborando no campo 
quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que 
poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o 
segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não 
requereu o benefício. A problemática do caso está no reconhecimento do benefício 
aposentadoria por idade rural àquele segurado especial que, nos moldes do art. 143 da Lei n. 
8.213/1991, não mais trabalhava no campo no período em que completou a idade mínima. 
Pois bem, o segurado especial deixa de fazer jus ao benefício previsto no art. 48 da Lei n. 
8.213/1991 quando se afasta da atividade campesina antes do implemento da idade mínima 
para a aposentadoria. Isso porque esse tipo de benefício releva justamente a prestação do 
serviço agrícola às vésperas da aposentação ou, ao menos, em momento imediatamente 
anterior ao preenchimento do requisito etário. Na mesma linha, se, ao alcançar a faixa etária 
exigida no art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 
como rural, sem ter atendido a regra de carência, não fará jus à aposentadoria rural pelo 
descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do 
direito. O art. 143 da Lei n. 8.213/1991 contém comando de que a prova do labor rural deverá 
ser no período imediatamente anterior ao requerimento. O termo “imediatamente” pretende 
evitar que pessoas que há muito tempo se afastaram das lides campesinas obtenham a 
aposentadoria por idade rural. Assim, a norma visa agraciar exclusivamente aqueles que se 
encontram, verdadeiramente, sob a regra de transição, isto é, trabalhando em atividade rural 
por ocasião do preenchimento da idade. No caso do segurado especial filiado à Previdência 
Social antes da Lei n. 8.213/1991, o acesso aos benefícios exige, nos termos do art. 143, tão 
somente a comprovação do exercício da atividade rural. Dessa forma, como esse artigo é regra 
transitória – portanto, contém regra de exceção – deve-se interpretá-lo de maneira restritiva. 
Além disso, salienta-se que a regra prevista no art. 3º, § 1º, da Lei n. 10.666/2003, que 
permitiu a dissociação da comprovação dos requisitos para os benefícios que especificou 
(aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade 
urbana), os quais pressupõem contribuição, não se aplica à aposentadoria por idade rural 
prevista no art. 143 da n. Lei 8.213/1991. Portanto, a despeito de a CF preconizar um sistema 
de seguridade social distributivo e de caráter universal, resguardando a uniformidade de 
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direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, em favor da justiça social, não é possível 
reconhecer o direito do segurado especial à aposentadoria rural por idade, se afastado da 
atividade campestre no período imediatamente anterior ao requerimento. Precedente citado: 
Pet 7.476-PR, Terceira Seção, DJe 25/4/2011. REsp 1.354.908-SP, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016 (Informativo 
n. 576). 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Voltar ao Sumário. 
Recursos Repetitivos 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS 
(ART. 475-N, I, DO CPC/1973). RECURSO REPETITIVO. TEMA 889.  
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do 
pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar 
quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e 
execução nos próprios autos. De início, destaca-se que o ponto nodal da controvérsia 
consiste em definir se há exequibilidade (ou não) em sentenças não condenatórias, 
notadamente após o acréscimo, pela Lei n. 11.232/2005, do art. 475-N, I, ao CPC/1973 (“Art. 
475-N. São títulos executivos judiciais: I – a sentença proferida no processo civil que 
reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia”), 
quer a decisão contenha julgamento de procedência, quer de improcedência, dada a natureza 
dúplice do elemento declaratório presente em toda decisão judicial. Inclusive, a Lei n. 
13.105/2015 (CPC/2015) reproduz essa norma: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, 
cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões 
proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de 
fazer, de não fazer ou de entregar coisa”. Daí a atualidade da matéria.  De fato, a execução 
forçada não se destina ao ajustamento ou à definição do direito do exequente, de modo que 
sua instauração demanda necessariamente que a situação jurídica do titular do direito tenha 
sido completa e previamente reconhecida em título executivo, assim entendido, por doutrina, 
como “o documento que contém um ato de acertamento do direito que o credor pretende 
executar”. É o que se dessume da interpretação conjunta dos arts. 580 e 586 do CPC/1973, 
reproduzidos respectivamente pelos arts. 786 e 783 do CPC/2015. Com efeito, a decisão de 
cunho condenatório sempre foi considerada o título executivo judicial por excelência, à 
evidência da norma inserta no revogado art. 584, I, do CPC/1973 (“Art. 584. São títulos 
executivos judiciais: I - a sentença condenatória proferida no processo civil”). A grande carga 
de executividade dessa espécie de decisão decorre do fato de que seu comando consubstancia 
efetiva manifestação judicial acerca da existência e validade da relação jurídica controvertida 
e da exigibilidade da pretensão que dela deriva, revestindo-a com o grau de certeza exigido 
pela lei quanto à obrigação inadimplida, em virtude da identificação de todos os elementos 
dessa relação jurídica. Às decisões de natureza declaratória, contudo, antes da vigência da Lei 
n. 11.232/2005, era negada a eficácia executiva, ainda que secundária, ao argumento de que 
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310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na 
condução do veículo. Terceira Seção, aprovada em 22/6/2016, DJe 27/6/2016 
(Informativo n. 585). 
 
SÚMULA N. 574  
Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua 
materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos 
aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos 
autorais violados ou daqueles que os representem. Terceira Seção, aprovada em 
22/6/2016, DJe 27/6/2016 (Informativo n. 585). 
 
SÚMULA N. 567 

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança 
no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do 
crime de furto. Terceira Seção, aprovada em 24/2/2016, DJe 29/2/2016 (Informativo n. 
577). 
 
SÚMULA N. 562 
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime 
fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Terceira 
Seção, aprovada em 24/2/2016, DJe 29/2/2016 (Informativo n. 577). 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Voltar ao Sumário. 
SÚMULA N. 577 
É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo 
apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o 
contraditório. Primeira Seção, aprovada em 22/6/2016, DJe 27/6/2016 (Informativo n. 
585). 
 
SÚMULA N. 576 
Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da 
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. Primeira 
Seção, aprovada em 22/6/2016, DJe 27/6/2016 (Informativo n. 585). 
 
SÚMULA N. 557 
A renda mensal inicial (RMI) alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de 
auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, observando-
se, porém, os critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991, quando intercalados 
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períodos de afastamento e de atividade laboral. Primeira Seção, aprovada em 9/12/2015, 
DJe 15/12/2015 (Informativo n. 574). 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Voltar ao Sumário. 
SÚMULA N. 579  
Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos 
embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. Corte Especial, aprovada 
em 1º/7/2016, DJe 1°/8/2016 (Informativo n. 587). 
 
SÚMULA N. 418 (CANCELADA) 
É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de 
declaração, sem posterior ratificação. Corte Especial, cancelada em 1º/7/2016, DJe 
3/8/2016 (Informativo n. 587).  
 
SÚMULA N. 570 
Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência 
de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no 
Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos 
estudantes. Primeira Seção, aprovada em 27/4/2016, DJe 2/5/2016 (Informativo n. 
581). 
 
SÚMULA N. 568 
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar 
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Corte 
Especial, aprovada em 16/03/2016, DJe 17/03/2016 (Informativo n. 580). 
 
SÚMULA N. 558 
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta 
de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. Primeira Seção, aprovada em 
9/12/2015, DJe 15/12/2015 (Informativo n. 574). 
 
SÚMULA N. 553 
Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a 
Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobrás. 
Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, os 
autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da 
apelação se deferida a intervenção. Primeira Seção, aprovada em 9/12/2015, DJe 
15/12/2015 (Informativo n. 574). 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

SEGUNDA SEÇÃO  

Voltar ao Sumário. 
Segunda Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS 
A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA.  
Se a antecipação da tutela anteriormente concedida a assistido de plano de previdência 
complementar fechada houver sido revogada em decorrência de sentença de 
improcedência do seu pedido, independentemente de culpa ou má-fé, será possível à 
entidade previdenciária – administradora do plano de benefícios que tenha suportado 
os prejuízos da tutela antecipada – efetuar descontos mensais no percentual de 10% 
sobre o montante total de cada prestação do benefício suplementar que vier a ser 
recebida pelo assistido, até que ocorra a integral compensação, com atualização 
monetária, da verba que fora antecipada, ainda que não tenha havido prévio pedido ou 
reconhecimento judicial da restituição. De fato, a sistemática adotada pelos dispositivos da 
legislação processual civil que visam combater o dano processual – relacionados à tutela 
antecipada, à tutela cautelar e à execução provisória – inspira-se, conforme entendimento 
doutrinário, em princípios diversos daqueles que norteiam as demais disposições processuais, 
as quais buscam reprimir as condutas maliciosas e temerárias das partes no trato com o 
processo, o chamado improbus litigator. Cuida-se de responsabilidade processual objetiva, 
bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam 
aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, 
parágrafo único, 520, I e II, e 302 do CPC/2015). Desse modo, os danos causados a partir da 
execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são 
disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia de indagação acerca da culpa da parte 
ou de questionamento sobre a existência ou não de má-fé. Nesse contexto, em linha de 
princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada 
posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex 

lege da sentença. Por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por 
lógica, pedido da parte interessada. Com mais razão, essa obrigação também independe de 
pedido reconvencional ou de ação própria para o acertamento da responsabilidade da parte 
acerca do dano causado pela execução da medida. Aliás, o art. 302, parágrafo único, do 
CPC/2015 estabelece que, independentemente da reparação por dano processual, a parte 
responde pelo prejuízo que a tutela de urgência causar à parte adversa, devendo a 
indenização ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que 
possível”. Realmente, toda sentença é apta a produzir efeitos principais (condenar, declarar, 
constituir, por exemplo), que decorrem da demanda e da pretensão apresentada pelo autor, e, 
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também, efeitos secundários, que independem da vontade das partes ou do próprio juízo. 
Nessa conjuntura, a sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente 
concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor 
indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será 
posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. Com efeito, a responsabilidade 
objetiva pelo dano processual causado por tutela antecipada posteriormente revogada 
decorre da inexistência do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe 
de reconhecimento judicial prévio ou de pedido do lesado. Além do mais, o CC positivou 
princípio de sobredireito regente das relações jurídicas privadas, qual seja, a boa-fé objetiva 
(art. 422), o qual constitui cláusula geral, dirigida precipuamente ao julgador, afigurando-se 
como instrumentalizadora do sistema, a emprestar a este um aspecto móbil apto a mitigar a 
rigidez da norma posta, legalmente ou contratualmente. Quanto à possibilidade de a entidade 
previdenciária – administradora do plano de benefícios que tenha suportado os prejuízos da 
tutela antecipada – efetuar descontos mensais no percentual de 10% sobre o montante total 
de cada prestação suplementar, considerando não haver norma que trate especificamente do 
caso, deve-se, por analogia, buscar, no ordenamento, uma norma que diga respeito à situação 
assemelhada. Embora as previdências privada e pública submetam-se a regimes jurídicos 
diversos, com regramentos específicos, tanto de nível constitucional, quanto 
infraconstitucional, o regramento da previdência estatutária, eventualmente, pode servir 
como instrumento de auxílio à resolução de questões relativas à previdência privada 
complementar (REsp 814.465-MS, Quarta Turma, DJe 24/5/2011). No tocante à previdência 
oficial, a Primeira Seção do STJ (REsp 1.384.418-SC, DJe 30/8/2013) entendeu que, conquanto 
o recebimento de valores por meio de antecipação dos efeitos da tutela não caracterize, do 
ponto de vista subjetivo, má-fé por parte do beneficiário da decisão, quanto ao aspecto 
objetivo, é inviável falar que pode o titular do direito precário pressupor a incorporação 
irreversível da verba ao seu patrimônio, cabendo ser observados os seguintes parâmetros 
para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser 
promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto 
em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção até a 
satisfação do crédito, adotado, por simetria, o percentual aplicado aos servidores públicos 
(art. 46, § 1º, da Lei n. 8.112/1990). Este entendimento, ademais, consolidou-se no julgamento 
do REsp Repetitivo 1.401.560-MT (Primeira Seção, DJe 13/10/2015). Dessa forma, a par de 
ser solução equitativa, a evitar o enriquecimento sem causa, cuida-se também, no caso aqui 
analisado, de aplicação de analogia em vista do disposto no art. 46, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, 
aplicável aos servidores públicos. Além disso, não bastasse a similitude das hipóteses 
(devolução dos valores recebidos, a título de antecipação de tutela, por servidor público e/ou 
segurado do INSS) – a bem justificar a manifesta conveniência da aplicação da analogia –, 
enquanto a previdência oficial é regime que opera com verba do orçamento da União para 
garantir sua solvência (a teor do art. 195, caput, da CF, a seguridade social será financiada por 
toda a sociedade) os planos de benefícios de previdência complementar, por disposições 
contidas nos arts. 20, 21 e 48 da LC n. 109/2001, podem, até mesmo, vir a ser liquidados 
extrajudicialmente, em caso de insolvência, e eventual resultado deficitário ou superavitário 
dos planos é, respectivamente, suportado ou revertido em proveito dos participantes e 
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assistidos. Ora, não se pode perder de vista que as entidades fechadas de previdência 
complementar, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, 
sem fins lucrativos, havendo um claro mutualismo com a coletividade integrante dos planos 
de benefícios administrados por essas entidades, de modo que todo eventual excedente é 
revertido em favor dos participantes e assistidos do plano. O art. 34, I, da LC n. 109/2001 
deixa límpido que as entidades fechadas de previdência privada “apenas” administram os 
planos (inclusive, portanto, o fundo formado, que não lhes pertence). Nesse contexto, o 
entendimento firmado aqui – de que pode ser observado o aludido percentual de 10% para a 
devolução, por assistido de plano de previdência complementar, de valores recebidos a título 
de antecipação de tutela posteriormente revogada – já foi adotado pela Terceira Turma do STJ 
(REsp 1.555.853-RS, DJe 16/11/2015). REsp 1.548.749-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
julgado em 13/4/2016, DJe 6/6/2016 (Informativo 584). 
 

SEGUNDA TURMA 

Voltar ao Sumário. 
Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO 
EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE GRANDE 
INVALIDEZ. 
O segurado aposentado por tempo de serviço que sofreu, após retornar à atividade 
laboral, acidente de trabalho que lhe causou absoluta incapacidade, gerando a 
necessidade da assistência permanente de outra pessoa, tem direito à transformação 
da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por invalidez e, com a 
conversão, ao recebimento do adicional de 25% descrito no art. 45 da Lei n. 
8.213/1991 a partir da data de seu requerimento administrativo. De fato, o adicional de 
25% descrito no art. 45 da Lei n. 8.213/1991 (adicional de grande invalidez) – concedido ao 
segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, observado o Anexo I do 
Regulamento da Previdência Social (Dec. n. 3.048/1999) – só pode ser concedido ao 
aposentado por invalidez. Se fosse da vontade o legislador acrescer 25% a todo e qualquer 
benefício previdenciário concedido a segurado que necessitasse dessa assistência, ele incluiria 
a norma em capítulo distinto e geral. Todavia, incluiu esse direito na Subseção I da Seção V, 
dedicada exclusivamente à aposentadoria por invalidez. Ademais, não se pode admitir 
interpretação extensiva/ampliativa, para estender o adicional aos segurados que recebam 
aposentadorias de outras espécies – como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de 
serviço –, haja vista o princípio da contrapartida (ou princípio da precedência da fonte de 
custeio), consagrado pelo § 5º do art. 195 da CF, o qual assevera que nenhum benefício ou 
serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 
fonte de custeio total. Esse princípio, conforme entendimento doutrinário, tem íntima ligação 
com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que somente é possível ocorrer 
aumento de despesa para o fundo previdenciário quando existir também, em proporção 
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adequada, receita que venha a cobrir os gastos decorrentes da alteração legislativa. Alerta-se, 
ademais, que a observância desse princípio é de fundamental importância para que a 
Previdência Social Pública se mantenha em condições de conceder as prestações previstas, 
sob pena de, em curto espaço de tempo, estarem os segurados definitivamente sujeitos à 
privatização dessa atividade, em face da incapacidade do Poder Público de gerar mais receita 
para cobertura de déficits. Nesse sentido, a Primeira Turma do STJ já decidiu que o “art. 45 da 
Lei n. 8.213/91, ao tratar do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), restringiu sua 
incidência ao benefício da aposentadoria por invalidez, na hipótese de o segurado necessitar 
de assistência permanente de outra pessoa, cujo acréscimo, entretanto, não poderá ser 
estendido a outras espécies de benefícios” (REsp 1.533.402-SC, Primeira Turma, DJe 
14/9/2015). Nessa conjuntura, cabe destacar que o segurado, para fazer jus à aposentadoria 
por invalidez, deve estar trabalhando quando da eclosão da incapacidade ou, ao menos, deve 
estar em gozo do auxílio-doença. Além disso, o benefício da aposentadoria por invalidez será 
devido quando não houver mais capacidade alguma para o trabalho: isto é, a incapacidade 
vivida pelo segurado deve ser total, consistente na impossibilidade de desempenho de 
qualquer atividade que possibilite o seu sustento. Na hipótese aqui analisada, o segurado, 
mesmo aposentado por tempo de serviço, voltou ao mercado de trabalho e, nesse período, 
sofreu acidente de trabalho que lhe causou absoluta incapacidade, passando a necessitar da 
assistência permanente de outra pessoa. Essa situação fática autoriza a transformação da 
aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por invalidez, por ser justo e o 
benefício mais vantajoso. Ademais, considerando a absoluta incapacidade e a necessidade de 
assistência permanente, o segurado, após a transformação, faz jus ao adicional de 25% 
descrito no art. 45 da Lei n. 8.213/1991 (adicional de grande invalidez) a partir da data de seu 
requerimento administrativo. Aliás, de modo similar, a Primeira Turma do STJ julgou caso em 
que o segurado em gozo de auxílio-doença, desde o início da concessão do benefício, já fazia 
jus à aposentadoria por invalidez, reconhecendo-se o direito à transformação do benefício 
com o adicional de 25% (REsp 1.448.664-RS, Primeira Turma, DJe 2/6/2015). REsp 
1.475.512-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2015, DJe 
18/12/2015 (Informativo n. 575). 
 

TERCEIRA TURMA 

Voltar ao Sumário. 
Terceira Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO 
EMPRESARIAL PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR.  
A migração de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial extinto para plano 
individual ou familiar não enseja a manutenção dos valores das mensalidades previstos 
no plano primitivo. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação. 
Assim, consoante o art. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998, há três modalidades: (i) individual ou 
familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão. O plano de saúde individual é 
aquele em que a pessoa física contrata diretamente com a operadora ou por intermédio de um 



 

262 

 

corretor autorizado. A vinculação de beneficiários é livre, não havendo restrições relacionadas 
ao emprego ou à profissão do usuário em potencial (art. 3º da RN n. 195/2009 da ANS). Já o 
plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou 
associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou 
odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas entidades, bem como a seus dependentes. 
Como visto, são dois os regimes de contratação de planos de saúde coletivos: o coletivo 
empresarial, o qual garante a assistência à saúde dos funcionários da empresário contratante 
em razão do vínculo empregatício ou estatutário (art. 5º da RN nº 195/2009 da ANS), e o 
coletivo por adesão, contratado por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 
setorial, como conselhos, sindicatos, cooperativas e associações profissionais (art. 9º da RN nº 
195/2009 da ANS). Quanto à formação de preços dos serviços de saúde suplementar e ao 
reajuste das mensalidades, o cálculo difere entre as três modalidades de plano de saúde. Com 
efeito, no plano coletivo empresarial, o empresário ou o órgão público tem condições de 
apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será coberta, pois dispõe de 
dados dos empregados ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante 
disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior 
àquela praticada aos planos individuais. Ademais, ao se constatar, na execução contínua do 
contrato, um desequilíbrio econômico-financeiro devido à alta sinistralidade da massa e à 
inflação acumulada no período, pode a operadora, em livre negociação com a estipulante, 
pactuar um reajuste que viabilize a manutenção dos serviços de saúde suplementar. Em 
outras palavras, o reajuste anual nesse tipo de contratação é apenas acompanhado pela ANS, 
para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de práticas comerciais 
abusivas, não necessitando, todavia, de sua prévia autorização. Assim, não havendo mais 
interesse na prestação dos serviços por qualquer das partes, os contratos de planos privados 
de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do 
período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS). Por sua 
vez, no plano de saúde individual ou familiar, não existe livre negociação de preço sobre a 
mensalidade que será paga diretamente pelo beneficiário, visto que os valores praticados 
devem ser aqueles compatíveis com o mercado e previamente aprovados pela ANS, mediante 
notas técnicas, devendo ser cobrados indistintamente de todos que contratem aquela 
cobertura específica no mesmo período, segundo a faixa etária de cada um. Nessa modalidade, 
o preço e os reajustes anuais são vinculados à prévia autorização da ANS, não guardando o 
índice de reajuste correlação com a sinistralidade do plano de saúde em si, mas com outros 
parâmetros adotados em metodologia particular. Para a hipótese de rescisão de contrato de 
plano de saúde coletivo empresarial, a especificação da migração ou da portabilidade de 
carências foi feita pela Res. CONSU n. 19/1999, que dispôs no seu art. 1º que “As operadoras 
de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos 
empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, 
ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na 
modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento 
desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. E no seu art. 
4º: “Aplicam-se as disposições desta Resolução aos contratos firmados durante à vigência da 
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Lei nº 9.656/98 que estiverem ou forem adaptados à legislação”. Verifica-se, desse modo, que 
a RN n. 186/2009 e a RN n. 254/2011 da ANS não se aplicam aos planos coletivos 
empresariais, regidos pela Resolução CONSU n. 19/1999, mas incidem apenas nos planos 
coletivos por adesão ou nos individuais. Ademais, da análise das normas, depreende-se que 
em momento algum foi assegurada a permanência dos mesmos valores de mensalidade 
praticados no plano coletivo empresarial rescindido no plano individual oferecido em 
substituição. E nem poderia, dada a formação distinta de preços dos planos coletivos 
empresariais e dos planos individuais, a possibilitar que os valores dos primeiros sejam 
inferiores aos estipulados para os segundos. As mensalidades cobradas devem guardar 
relação com os respectivos riscos gerados ao grupo segurado, sob pena de prejuízos a toda a 
sociedade por inviabilização do mercado de saúde suplementar, porquanto, a médio e longo 
prazos, as operadoras entrariam em estado de insolvência. Cabe assinalar que, mesmo nas 
hipóteses de adaptação e de migração de contratos antigos, ocorreram aumentos nas 
mensalidades, como se extrai dos arts. 8º e 18 da RN n. 254/2011 da ANS. Por seu turno, na 
portabilidade de carências, deve-se sempre encontrar um tipo compatível para transferência, 
com equivalência de preços, entre outros requisitos, o que não se dá entre os planos do 
regime coletivo empresarial e os do regime individual ou familiar. Logo, não há falar em 
manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano 
coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e 
tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que 
deve ser evitado é a onerosidade excessiva. Por isso é que o valor de mercado é empregado 
como referência, de forma a prevenir eventual abusividade. Precedente citado: REsp n. 
1.119.370-PE, Terceira Turma, DJe 17/12/2010. REsp 1.471.569-RJ, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, julgado em 1º/3/2016, DJe 7/3/2016 (Informativo n. 578). 
 

QUARTA TURMA 

Voltar ao Sumário. 
Quarta Turma 
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO à ENTIDADE 
ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMO. 
É possível impor ao consumidor sua prévia filiação à entidade aberta de previdência 
complementar como condição para contratar com ela empréstimo financeiro. O auxílio 
financeiro aos associados das entidades de previdência privada fechada é expressamente 
vedado pelo § 1º do art. 76 da LC n. 109/2001. Para as abertas, todavia, a realização de 
operações financeiras é admitida com seus patrocinadores, participantes e assistidos, por 
força de previsão expressa do parágrafo único do art. 71 da referida lei. O STJ, ao interpretar 
os referidos artigos, pacificou a orientação de que apenas as entidades abertas de previdência 
privada poderiam realizar operações financeiras com seus filiados e assistidos, hipótese em 
que ficariam submetidas ao regime próprio das instituições financeiras (REsp 679.865-RS, 
Segunda Seção, DJ 4/12/2006). Ressalte-se, contudo, que as entidades abertas de previdência 
complementar não têm como finalidade institucional a operação como instituição bancária. 
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Elas são estritamente disciplinadas e fiscalizadas, conforme legislação específica – a fim de 
atender, com segurança, à finalidade a que se destinam – a previdência complementar. Quanto 
à incidência do CDC, a Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.536.786-MG (DJe 
20/10/2015), definiu que o referido código, embora não seja aplicável às entidades fechadas, 
aplica-se às entidades abertas de previdência complementar. Após o julgamento desse 
recurso especial, foi cancelada a Súmula n. 321 do STJ e editada a de n. 563, ficando 
consolidado o entendimento de que o CDC se aplica às entidades abertas de previdência 
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades 
fechadas. Nesse contexto, considerando que as entidades abertas de previdência privada 
podem conceder empréstimos apenas aos seus patrocinadores, filiados e assistidos, o plano 
de pecúlio antecedente ao empréstimo tem por finalidade concretizar a filiação do 
beneficiário aos quadros da entidade, sem a qual estaria impedida de conceder empréstimos, 
procedimento que, portanto, não tem relação alguma com a vedação à “venda casada” de que 
trata o art. 39, I, da Lei n. 8.078/1990. REsp 861.830-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 
julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016 (Informativo n. 581). 
 
Quarta Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS POR MEIO DE 
SENTENÇA DEFINITIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E CÁLCULO DA APOSENTADORIA 
COMPLEMENTAR.  
O deferimento por sentença trabalhista definitiva de verbas salariais não justifica o 
recálculo da renda mensal inicial de aposentadoria complementar privada já 
concedida. O exame da legislação específica que rege as entidades de previdência privada e 
suas relações com seus filiados (art. 202 da CF, LC n. 108 e LC n. 109, ambas de 2001) revela 
que o sistema de previdência complementar brasileiro foi concebido, não para instituir a 
paridade de vencimentos entre empregados ativos e aposentados, mas com a finalidade de 
constituir reservas financeiras, a partir de contribuições de filiados e patrocinador, destinadas 
a assegurar o pagamento dos benefícios oferecidos e, no caso da complementação de 
aposentadoria, proporcionar ao trabalhador aposentado padrão de vida próximo ao que 
desfrutava quando em atividade, com observância, todavia, dos parâmetros atuariais 
estabelecidos nos planos de custeio, com a finalidade de manutenção do equilíbrio econômico 
e financeiro. Para atender a esse objetivo, o art. 3º, parágrafo único, da LC n. 108/2001, 
embora estabeleça que o regulamento da entidade definirá o critério de reajuste da 
complementação de aposentadoria, veda expressamente “o repasse de ganhos de 
produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios”. O caput do art. 
6º dessa mesma Lei, por sua vez, determina que “o custeio dos planos de benefícios será 
responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos”. Já o art. 21 da LC 
n. 109/2001 dispõe que o “resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será 
equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as 
suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram 
causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar”. Ademais, o art. 202, § 2º, 
da CF, com a redação dada pela EC n. 20/1998, estabelece que as “contribuições do 
empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e 
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planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de 
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a 
remuneração dos participantes, nos termos da lei”. Assim, o contrato celebrado com 
instituição de previdência privada não integra o contrato de trabalho. A par disso, a extensão 
de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos retroativamente aos 
empregados de uma empresa ou categoria profissional, por força de sentença individual ou 
coletiva da Justiça do Trabalho, de forma direta e automática, aos proventos de 
complementação de aposentadoria do autor/substituído, independentemente de previsão de 
custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do 
mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada e nem com dispositivos da 
Constituição e da legislação complementar, porque enseja a transferência de reservas 
financeiras a parcela dos filiados, frustrando o objetivo legal de proporcionar benefícios 
previdenciários ao conjunto dos participantes e assistidos, a quem, de fato, pertence o 
patrimônio constituído. Portanto, dada a autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato 
de previdência complementar, mesmo se eventualmente reconhecida a natureza salarial de 
determinada parcela, não se seguirá o direito à sua inclusão nos proventos de aposentadoria 
complementar se não integrante do benefício contratado (art. 202 da CF). Além disso, convém 
destacar que, a despeito de os cálculos atuariais para a formação da reserva matemática 
necessária ao pagamento dos benefícios contratados serem de responsabilidade da entidade 
de previdência privada, os pagamentos são efetivados a partir das contribuições de 
participantes e assistidos que, acumuladas sob o regime de capitalização ao longo de toda a 
relação contratual, irão lastrear o pagamento dos benefícios contratados, não havendo, pois, 
como determinar o cumprimento das obrigações assumidas, sem o prévio aporte desses 
recursos. Nessa linha intelectiva, na hipótese em que os cálculos atuariais tenham sido 
concluídos, formando-se a reserva matemática e havendo a concessão do benefício de 
complementação de aposentadoria, não será suficiente a mera retenção das contribuições do 
autor da ação incidentes sobre as verbas salariais acrescidas pela Justiça do Trabalho e o 
pagamento das parcelas devidas pelo patrocinador correspondentes a essas mesmas quantias. 
Isso porque, sendo a reserva matemática o fundo necessário ao custeio dos benefícios do 
plano ao qual aderiu o autor da ação, ela deve ser previamente constituída a partir de critérios 
atuariais observados durante toda a relação contratual, de modo a permitir a apuração do 
benefício de complementação de aposentaria. Desse modo, a inclusão de verbas salariais 
deferidas pela Justiça do Trabalho nos proventos de complementação de aposentadoria 
dependeria da prévia apuração das quantias que deveriam ter sido vertidas por assistido e 
patrocinador, acumuladas sob o regime de capitalização, para a formação da reserva 
matemática que, segundo cálculos atuariais, seria necessária ao pagamento do benefício. De 
mais a mais, a Segunda Seção do STJ, diante de diversos pedidos de inclusão de parcelas ditas 
salariais nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidades fechadas 
de previdência privada, consolidou o entendimento de que, no regime de previdência privada, 
não se admite a concessão de benefício algum, seja oriundo de verba de natureza salarial ou 
indenizatória, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio 
atuarial nos correspondentes planos de benefícios. Entre os muitos casos analisados pelo STJ, 
a ausência de previsão de fonte de custeio embasou a rejeição do pedido de inclusão das 
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verbas denominadas “cesta alimentação” e “abono único” aos proventos de aposentadoria 
complementar, respectivamente, no julgamento dos seguintes recursos especiais pela 
Segunda Seção, ambos submetidos ao rito dos recursos repetitivos: REsp 1.207.071-RJ, DJe 
8/8/2012 e REsp 1.425.326-RS, DJe 1º/8/2014. Resp 1.410.173-SC, Rel. Min. Isabel 
Gallotti, julgado em 5/11/2015, DJe 16/12/2015 (Informativo n. 574). 
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próprio meio social, minimizando suas chances de recidiva delitiva. De mais a mais, ausentes, por 
deficiência estrutural ou funcional do Sistema Penitenciário, as condições que permitam a oferta 
de trabalho digno para todos os apenados aptos à atividade laborativa, não se há de impor ao 
condenado que exerce trabalho extramuros os ônus decorrentes dessa ineficiência. Cabe ressaltar 
que a supervisão direta do próprio trabalho deve ficar a cargo do patrão do apenado, cumprindo à 
administração carcerária a supervisão sobre a regularidade do trabalho. Por fim, se concedida ao 
apenado pelo Juízo das Execuções Criminais a possibilidade de realização de trabalho extramuros, 
mostrar-se-ia, no mínimo, contraditório o Estado-Juiz permitir a realização dessa atividade fora do 
estabelecimento prisional, com vistas à ressocialização do apenado, e, ao mesmo tempo, ilidir o 
benefício da remição. REsp 1.381.315-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado 
em 13/5/2015, DJe 19/5/2015 (Informativo 562). 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Recursos Repetitivos  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RENDA FAMILIAR PER CAPITA PARA FINS DE CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO REPETITIVO 
(ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 640. 
Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), por analogia, a 
pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício 
previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no 
cálculo da renda per capita prevista no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. A proteção ao idoso e ao 
deficiente, por meio de concessão de benefício assistencial, vem insculpida no inciso V do art. 203 
da CF, que assim dispõe: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) V - a garantia de 
um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei”. A regra matriz constitucional não traz distinção entre essas duas 

classes de vulneráveis sociais. O art. 34 do Estatuto do Idoso, por sua vez, dispõe: “Art. 34. Aos 

idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Parágrafo único. O 
benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado 
para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS”. O normativo informa 
que o valor recebido por idoso, a partir dos 65 anos de idade e a título de benefício de prestação 
continuada, não deve fazer parte da renda da família de que trata o art. 20, § 3º, da Lei 
8.742/1993. Isto é: o idoso que, ao completar 65 anos de idade, não provê a sua subsistência ou 
não a tem provida com o auxílio da família não deve compor a dimensão econômica do núcleo 
familiar quando em análise a concessão de outro benefício assistencial a idoso. E isso se deve 
porque a renda mínima que ele recebe é personalíssima e se presta, exclusivamente, à sua 
manutenção, protegendo-o da situação de vulnerabilidade social. Assim, a proteção aos idosos 
aqui tem nítido caráter assistencial. Ora, não há distinção constitucional entre vulneráveis (idosos 
e deficientes) e, mesmo assim, não há norma na Lei Orgânica da Assistência Social a garantir às 
pessoas com deficiência o mesmo amparo que o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 
garante aos idosos. Assim, conclui-se que há, sim, um déficit ou lacuna normativa a desproteger os 
deficientes vulneráveis que deve ser suprido com fundamento nos arts. 4º e 5º da LINDB e no 
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parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso. Desse modo, à luz dos princípios da isonomia e da 
dignidade humana, faz-se necessário aplicar a analogia a fim de que o parágrafo único do art. 34 
do Estatuto do Idoso integre também o sistema de proteção à pessoa com deficiência, para 
assegurar que o benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, recebido por idoso que 
faça parte do núcleo familiar não componha a renda per capita prevista no § 3º do art. 20 da Lei 
8.742/1993 – que, aliás, foi declarada inconstitucional, incidenter tantum, por omissão, sem 
declaração de nulidade, no julgamento do RE 567.985-MT, sob o rito do artigo 543-B do CPC (DJe 
3/10/2013). Entendimento diverso, no sentido de que os proventos ou a pensão recebida por 
idoso, no valor de um salário mínimo, devem compor a renda da família da pessoa com 
deficiência, além de conduzir à manutenção de sua desproteção social, implicará sacrifício 
socioeconômico do próprio idoso que compõe o núcleo familiar, o que resultaria em colocá-lo ou 
em reinseri-lo também no rol dos juridicamente vulneráveis. Por fim, registra-se que, no RE 
580.963-PR (DJe 14/11/2013), julgado sob o rito da repercussão geral, o STF, após amplo debate, 
declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial, e por omissão, sem a pronúncia de 
nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003, notadamente porque o normativo 
deixou de excluir, para fins de cálculo da renda per capita, benefícios assistenciais recebidos por 
pessoas com deficiência e previdenciários, no valor de até um salário mínimo, pagos a idosos, pois 
não evidenciada pela Corte Constitucional justificativa plausível para o discrímen. REsp 1.355.052-
SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/2/2015, DJe 5/11/2015 
(Informativo 572). 
 
Recursos Repetitivos  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 
543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 692.  
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 
previdenciários indevidamente recebidos. O grande número de ações, e a demora que disso 
resultou para a prestação jurisdicional, levarou o legislador a prever a antecipação da tutela 
judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande 
verossimilhança no direito alegado pelo autor. Nesse contexto, o pressuposto básico do instituto é 
a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada 
(art. 273, § 2º, do CPC). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum 
não é irreversível. Sendo assim, se acabou por ser mal sucedida a demanda na qual houvera 
antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. Além 
do mais, não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios 
advindos da antecipação por ter confiado no juiz, porquanto esta fundamentação ignora o fato de 
que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de 
tutela tem natureza precária. Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do 
direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se 
aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. 
Ademais, o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 é expresso no sentido de que os benefícios 
previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do STJ que viesse a 
desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, 
o STF declarou constitucional, uma vez que o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 exige o que dispensava 
o art. 130, parágrafo único na redação originária, declarado inconstitucional na ADI 675 (Tribunal 
Pleno, DJ 20/6/1997). REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari 
Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 13/10/2015 (Informativo 570).  
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Recursos Repetitivos 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E 
RES. 8/2008-STJ). 
A Primeira Seção do STJ adere ao entendimento do STF firmado no RE 631.240-MG, julgado em 
3/9/2014, sob o regime da repercussão geral, o qual decidiu: “[...] 2. A concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou 
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 
para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 
INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 
formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não 
levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer 
uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha 
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de 
anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha 
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à 
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a 
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias 
e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, 
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 
– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a 
data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. 
REsp 1.369.834-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 
2/12/2014 (Informativo 553). 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Recursos Repetitivos  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 902. 
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que 
caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação 
de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de 
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contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. A teor do art. 17, § 1º, 
da Lei de Protesto, o título ou documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente 
só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. É dizer, a sustação do 
protesto implica retenção do título de crédito, inviabilizando, pois, a sua execução e, por 
conseguinte, restringindo, ainda que provisoriamente, o próprio direito fundamental do credor de 
acesso à justiça e de haver imediatamente seu crédito, mediante atos de agressão ao patrimônio 
do devedor efetuados por meio do Judiciário. Ademais, em interpretação sistemática do diploma 
processual, apenas para um exercício de comparação, é bem de ver que, como o documento 
cambiário apresentado a protesto tem que ser título hábil à execução (título de crédito), a 
sustação do protesto implica obstar a execução por título extrajudicial, efeito que, com a vigência 
do art. 739-A, § 1º, do CPC/1973, nem os embargos do executado produzem, a menos que, "sendo 
relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao 
executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 
por penhora, depósito ou caução suficientes". Nessa ordem de ideias, a sustação do protesto, por 
meio transverso, inviabiliza a própria execução aparelhada pelo título levado a protesto, não 
havendo nenhum sentido/razoabilidade em que seja feita sem a exigência de caução ou depósito, 
igualmente exigidos para a suspensão da execução. Nesse sentido, leciona a doutrina que, para a 
execução de medida antecipatória/acautelatória, mesmo quando se tratar de provimento de 
natureza reversível, há o dever de salvaguardar o núcleo essencial do direito fundamental à 
segurança jurídica do réu; "não fosse assim o perigo de dano não teria sido eliminado, mas apenas 
deslocado da esfera do autor para a do demandado". Com efeito, à luz do disposto no art. 804 do 
CPC/1973 (art. 300 do novo CPC) há muito está consolidado na jurisprudência dos tribunais que, 
para a sustação do protesto cambial de título hábil à execução, é necessário, para que se 
resguarde também os interesses do credor, o oferecimento de contracautela. Por isso é que a 
jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, 
efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, 
de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução 
idônea. Por fim, enfatiza-se que a hipótese em questão - em que é apontado a protesto 
documento apto a aparelhar a execução judicial, isto é, título que caracteriza prova escrita de 
obrigação pecuniária líquida, certa e exigível - não se confunde com a situação em que o 
magistrado, v.g., constata que o título está prescrito para a execução cambial, hipótese que atrai a 
tutela de evidência prevista no novo CPC e refoge ao controle efetuado pelo tabelião, 
caracterizando o hipotético ato do apontamento a protesto, à luz da iterativa jurisprudência do 
STJ, por si só, abusivo; mas é certo que, em todo caso, o excepcional deferimento da medida sem 
contracautela (resguardo dos interesses do credor) deverá ser devidamente fundamentado pelo 
juiz. Precedentes citados: REsp 627.759-MG, Terceira Turma, DJ 8/5/2006; e AgRg no Ag 
1.238.302-MG, Quarta Turma, DJe 1º/2/2011. REsp 1.340.236-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015 (Informativo 571). 
 
Recursos Repetitivos  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 
543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 692.  
A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 
previdenciários indevidamente recebidos. O grande número de ações, e a demora que disso 
resultou para a prestação jurisdicional, levarou o legislador a prever a antecipação da tutela 
judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande 
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verossimilhança no direito alegado pelo autor. Nesse contexto, o pressuposto básico do instituto é 
a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada 
(art. 273, § 2º, do CPC). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum 
não é irreversível. Sendo assim, se acabou por ser mal sucedida a demanda na qual houvera 
antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. Além 
do mais, não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios 
advindos da antecipação por ter confiado no juiz, porquanto esta fundamentação ignora o fato de 
que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de 
tutela tem natureza precária. Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do 
direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se 
aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. 
Ademais, o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 é expresso no sentido de que os benefícios 
previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do STJ que viesse a 
desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, 
o STF declarou constitucional, uma vez que o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 exige o que dispensava 
o art. 130, parágrafo único na redação originária, declarado inconstitucional na ADI 675 (Tribunal 
Pleno, DJ 20/6/1997). REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari 
Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 13/10/2015 (Informativo 570).  
 
Recursos Repetitivos 
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR AUSÊNCIA DE 
NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CORRENTISTA NO CCF. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 
CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 874.  
O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos 
(CCF), não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca da sua inscrição no 
aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos diante da 
ausência de prévia comunicação. Inicialmente, destaca-se que a Segunda Seção do STJ, no 
julgamento do REsp 1.061.134-RS, fixou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese de que “os 

órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a 
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome 
de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação 
são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas”. 

No entanto, o CCF tem natureza, finalidade e características específicas, que não se confundem 
com as de outros cadastros a que se refere imediatamente a lógica daquele julgado. Com efeito, o 
CCF tem natureza pública, visa à proteção do crédito em geral e à preservação da higidez do 
sistema financeiro nacional, servindo aos interesses da coletividade (art. 192 do CF), envolvendo 
relevante interesse de ordem pública, submetido a normas de cunho estatutário obrigatório, 
estabelecidas pelas autoridades monetárias, operando sob controle do Banco Central do Brasil 
(Bacen), sem prevalente intuito de obtenção de ganhos. Já os demais cadastros são de natureza 
privada, instituídos e mantidos no interesse de particulares, sociedades empresárias atuantes, sem 
vínculo sistêmico, no ramo comercial, submetidos a normas de índole meramente contratual, 
operados por entidades privadas, que os exploram com nítido intuito da obtenção de lucro. 
Segundo a Resolução 1.682/1990 do Bacen, a inclusão no CCF ocorre automaticamente quando o 
cheque é devolvido por: a) falta de provisão de fundos (motivo 12), na segunda apresentação; b) 
conta encerrada (motivo 13); e c) prática espúria (motivo 14). Conforme o art. 10 da referida 
Resolução e o item 14 da Circular 2.989/2000 do Bacen: “Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, o 

banco sacado é responsável pela inclusão do emitente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
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observa a existência de divergência acerca da definição do termo inicial do biênio decadencial (se 
do dia do trânsito em julgado ou do dia seguinte ao trânsito em julgado), que ocorre, 
principalmente, em razão da imprecisão ao se definir o exato dia do trânsito em julgado. A teor do 
disposto no § 3.º do art. 6.º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, “chama-se coisa 
julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba mais recurso”, bem assim no art. 467 

do CPC: “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 
sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Em uma linha: só há trânsito em 

julgado quando não mais couber recurso, ou seja, há trânsito em julgado no dia imediatamente 
subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível contra a última decisão 
proferida na causa. Assim, em que pese a existência de precedentes em sentido contrário, o termo 
inicial para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda (STF, AR 1.412-SC, Tribunal Pleno, DJe 26/6/2009; AR 1.472-DF, Tribunal Pleno, DJe 
7/12/2007; e STJ, AR 4.374-MA, Segunda Seção, DJe 5/6/2012). A regra para contagem do prazo 
bienal é a estabelecida no art. 1.º da Lei 810/1949, qual seja, “considera-se ano o período de doze 
meses contados do dia do início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte”, fórmula que está 

em consonância com aquela estabelecida também no art. 132, § 2.º, do CC, onde se lê: “os prazos 

de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 
correspondência”. Consoante adverte amplo magistério doutrinário, o prazo para a propositura da 

ação rescisória é decadencial, e, dessa forma, não estaria sujeito à suspensão ou interrupção. Não 
obstante, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, se o termo final do prazo para 
ajuizamento da ação rescisória recair em dia não útil prorroga-se para o primeiro dia útil 
subsequente. Ressalte-se que não se está a afirmar que não se trata de prazo decadencial, pois 
esta é a natureza do prazo para o ajuizamento da ação rescisória. A solução apresentada pela 
jurisprudência do STJ, que aplica ao prazo de ajuizamento da ação rescisória a regra geral do art. 
184, § 1.º, do CPC, visa a atender ao princípio da razoabilidade, evitando que se subtraia da parte 
a plenitude do prazo a ela legalmente concedido. E, conforme já assentado pelo STJ, “Em se 

tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, 
atento às tendências do processo civil contemporâneo – calcado nos princípios da efetividade e da 
instrumentalidade – e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para 
impedir o exercício de um direito” (REsp 11.834-PB, Quarta Turma, DJ 30/3/1992). Precedentes 
citados: AgRg no REsp 1.231.666-BA, Primeira Turma, DJe 24/4/2012; REsp 1.210.186-RS, Segunda 
Turma, DJe 31/3/2011; AgRg no REsp 966.017-RO, Quinta Turma, DJe 9/3/2009; e EREsp 667.672-
SP, Corte Especial, DJe 26/6/2008. REsp 1.112.864-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, 
julgado em 19/11/2014, DJe 17/12/2014 (Informativo 553). 
 
Recursos Repetitivos 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E 
RES. 8/2008-STJ). 
A Primeira Seção do STJ adere ao entendimento do STF firmado no RE 631.240-MG, julgado em 
3/9/2014, sob o regime da repercussão geral, o qual decidiu: “[...] 2. A concessão de benefícios 
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou 
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 
para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 
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restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 
INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 
formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não 
levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada 
oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer 
uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha 
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o 
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de 
anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha 
apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à 
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a 
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias 
e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito 
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, 
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 
– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a 
data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. 
REsp 1.369.834-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 
2/12/2014 (Informativo 553). 
 
Recursos Repetitivos 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DISPENSABILIDADE DA INDICAÇÃO DO CPF E/OU RG 
DO DEVEDOR (PESSOA FÍSICA) NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 
543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ). 
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de 
indicação do CPF e/ou RG da parte executada, visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º 
da Lei 6.830/1980 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação 
de cunho geral, como ocorre em relação à exigência contida no art. 15 da Lei 11.419/2006. A Lei 
6.830/1980, ao elencar no art. 6º os requisitos da petição inicial, não previu o fornecimento do 
CPF da parte executada, providência, diga-se, também não contemplada no art. 282, II, do CPC. A 
previsão de que a petição inicial de qualquer ação judicial contenha o CPF ou o CNPJ do réu 
encontra suporte, unicamente, no art. 15 da Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos 
processos judiciais, cuidando-se, nessa perspectiva, de norma de caráter geral. Portanto, não se 
pode cogitar do indeferimento da petição inicial com base em exigência não consignada na 
legislação específica (Lei 6.830/1980-LEF), tanto mais quando o nome e endereço da parte 
executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório. A Primeira 
Seção do STJ concluiu, em sede de repetitivo, por afastar a exigência de que a exordial da 
execução se fizesse acompanhar, também, da planilha discriminativa de cálculos; isso porque “A 

petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não 
podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver 
com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente” (REsp 1.138.202-ES, Primeira Seção, DJe 
1º/2/2010). Em tal perspectiva, deve-se reconhecer que, por seu caráter geral, o art. 15 da Lei 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

CORTE ESPECIAL 

Corte Especial 
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE PENSÃO MILITAR POR FILHO MENOR DE 

24 ANOS. 

O falecimento de militar após o advento da Lei 6.880/1980 e antes da vigência da Medida Provisória 

2.215-10/2001 gera direito à percepção de pensão por morte a filho universitário menor de 24 anos e 

não remunerado. Em 1960, foi promulgada a Lei 3.765, que dispôs sobre as pensões militares, prevendo, 

em seu art. 7º, II, que "a pensão militar defere-se na seguinte ordem: [...] aos filhos de qualquer condição, 

exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos". Posteriormente, foi editada 

a Lei 6.880/1980, que dispôs sobre o "Estatuto dos Militares". Em seu art. 50, § 2º, IV, estabeleceu que "são 

considerados dependentes do militar: [...] o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que 

não receba remuneração". De fato, verifica-se uma aparente antinomia normativa surgida à época da 

promulgação da Lei 6.880/1980, ocasião em que ainda vigia a redação original da Lei 3.765/1960. Isso 

porque, em que pese a nova consideração da condição de dependente aos filhos estudantes, menores de 

24 anos, desde que não recebessem remuneração, a Lei 3.765/1960 continuava a prever que não era 

devida a pensão por morte aos filhos do sexo masculino, após a maioridade. Possivelmente por conta disso, 

promulgou-se a Lei 8.216/1991, que, dentre outras disposições, promoveu mudança na Lei 3.765/1960, 

para prescrever que "a pensão militar é deferida em processo de habilitação na seguinte ordem de 

prioridade e condições: primeira ordem de prioridade - viúva ou viúvo; companheira ou companheiro; 

filhas solteiras e filhos menores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 24 anos". Contudo, por 

vício formal, o STF, na ADI 574-DF, julgada em 3/6/1993, declarou a inconstitucionalidade da redação dada 

pelo art. 29 da Lei 8.216/1991 ao art. 7º da Lei 3.765/1960. A incongruência normativa, que teria sido 

resolvida em 1991 (não fosse a declaração de inconstitucionalidade), somente foi dissipada, textualmente, 

em 2001, com a promulgação da Medida Provisória 2.215-10, que alterou o referido art. 7º, passando a 

dispor que "a pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de 

beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: [...] filhos 

ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários 

ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez". Posto isso, cabe esclarecer que a interpretação histórica e 

sistemática do tema e do ordenamento não permite aplicação do princípio da especialidade para, 

simplesmente, desconsiderar o que está disposto, desde 1980, no Estatuto dos Militares, o qual conferiu a 

condição de dependente aos filhos estudantes, menores de 24 anos, desde que não recebessem 

remuneração. Nesse mesmo sentido, não tem aplicação o princípio do tempus regit actum como 

fundamento para negar o direito à pensão quando o óbito ocorreu após a vigência da Lei 6.880/1980. Isso 

porque, desde a edição da mencionada Lei (e não só com a edição da Medida Provisória 2.215-10, de 

31/8/2001), deve-se considerar o direito à pensão por morte dos filhos até 24 anos de idade, se estudantes 

universitários. A edição da Medida Provisória 2.215-10/2001 apenas buscou adequar, textualmente, o que 

por meio de uma interpretação sistemática se extraía do ordenamento: a condição de dependente dos 

filhos estudantes, menores de 24 anos, e, por consequência, seu direito à pensão por morte do genitor 

militar. Sendo assim, quando igualmente vigentes ambos os diplomas (Lei 3.765/1960 e Lei 6.880/1980) na 
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data do óbito do instituidor da pensão, o filho estudante de até 24 anos, desde que não receba 

remuneração, será beneficiário da pensão por morte de militar. EREsp 1.181.974-MG, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 16/9/2015, DJe 16/10/2015. 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

Primeira Seção 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL.  
Se, no momento do pedido administrativo de aposentadoria especial, o segurado já tiver 
preenchido os requisitos necessários à obtenção do referido benefício, ainda que não os tenha 
demonstrado perante o INSS, o termo inicial da aposentadoria especial concedida por meio de 
sentença será a data do aludido requerimento administrativo, e não a data da sentença. O art. 
57, § 2º, da Lei 8.213/1991 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado à 
aposentadoria por idade quanto à fixação do termo inicial, qual seja, a data de entrada do 
requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o segurado empregado. Desse 
modo, a comprovação extemporânea de situação jurídica já consolidada em momento anterior 
não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do 
direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando 
preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. Nessa ordem de ideias, quando o 
segurado já tenha preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao tempo 
do requerimento administrativo, afigura-se injusto que somente venha a receber o benefício a 
partir da data da sentença ao fundamento da ausência de comprovação do tempo laborado em 
condições especiais naquele primeiro momento. Pet 9.582-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, julgado em 26/8/2015, DJe 16/9/2015 (Informativo 569). 
 
Primeira Seção 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E SUBSTITUIÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA POR 
PENHORA DE DEPÓSITO DE QUANTIA DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.  
Em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública não tem direito de substituir a fiança bancária 
prestada pela sociedade empresária executada e anteriormente aceita pelo ente público por 
penhora de depósito de quantia destinada à distribuição de dividendos aos acionistas da 
devedora, a não ser que a fiança bancária se mostre inidônea. Consoante já proclamou a 
Primeira Turma, ao julgar o REsp 53.652-SP (DJ 13/3/1995), “o inciso II do art. 15 da Lei 6.830/80, 

que permite à Fazenda Pública, em qualquer fase do processo, postular a substituição do bem 
penhorado, deve ser interpretado com temperamento, tendo em conta o princípio contido no art. 
620 do Código de Processo Civil, segundo o qual ‘quando por vários meios o credor promover a 

execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso’, não convivendo com exigências 

caprichosas, nem com justificativas impertinentes”. De outro lado, o art. 32 da Lei 4.357/1964 

veda a distribuição de lucros se a sociedade empresária estiver em débito não garantido com a 
Fazenda Pública. Ocorre que, na hipótese em foco, a execução fiscal já estava garantida pela fiança 
bancária, e essa garantia já havia sido aceita pela Fazenda Pública expressamente. Assim, não 
haveria razão para a proibição de distribuição de dividendos, e não seria razoável a substituição da 
garantia – já oferecida e aceita – pela penhora em dinheiro (dividendos a serem distribuídos aos 
acionistas da sociedade empresária executada). Assim, a substituição pretendida pela Fazenda 
Pública só seria cabível se houvesse razão para afastar a idoneidade da fiança bancária, sob pena 
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de impor ao executado injustificável gravame. Importa ressaltar que o caso em análise não se 
assemelha ao do EREsp 1.077.039-RJ (Primeira Seção, DJe 12/4/2011): neste, buscava-se a 
substituição da penhora em dinheiro pela fiança bancária; todavia, a partir de voto proferido no 
referido precedente, conclui-se que, uma vez aceita a fiança bancária prestada como garantia à 
execução fiscal, somente o executado poderia promover a substituição. E, caso a penhora tenha 
sido efetuada sobre dinheiro, ainda assim poderia haver a substituição pela fiança bancária, se 
comprovado que está sendo realizada em obediência ao princípio da menor onerosidade. 
Precedente citado: AgRg no AgRg no REsp 1.109.560-RS, Primeira Turma, DJe 30/8/2010. EREsp 
1.163.553-RJ, Rel. originário e voto vencedor Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. para acórdão Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 22/4/2015, DJe 14/9/2015 (Informativo 569). 
 
Primeira Seção 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA RURAL 
POR IDADE. 
Na ausência de prévio requerimento administrativo, o termo inicial para a implantação da 
aposentadoria por idade rural deve ser a data da citação válida do INSS – e não a data do 
ajuizamento da ação. No julgamento do REsp 1.369.165-SP, submetido ao rito do artigo 543-C do 
CPC, a Primeira Seção do STJ firmou compreensão segundo a qual, na ausência de prévio 
requerimento administrativo, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez 
deve ser a data da citação da autarquia previdenciária federal, ao invés da data da juntada do 
laudo médico-pericial que atestou a invalidez do segurado. O caso em análise guarda certa 
identidade com o que já foi decidido naquela oportunidade, sendo desinfluente a natureza dos 
benefícios (aposentadoria por invalidez naquele e aposentadoria rural por idade neste). Isso 
porque, na linha do que já decido no REsp 1.369.165-SP, na ausência de interpelação do INSS, 
habitualmente tratada como prévio requerimento administrativo, a cobertura por parte da 
Previdência Social só deve ocorrer quando em mora, e a mora, no caso, só se verifica com a 
citação válida, não retroagindo à data do ajuizamento do feito. Ademais, a jurisprudência desta 
Corte também tem afirmado ser devido o benefício na data da citação válida da Administração 
Pública, quando ausente a sua prévia interpelação, nas seguintes hipóteses: concessão de auxílio-
acidente regido pelo art. 86 da Lei 8.213/1991 e não precedido de auxílio-doença; concessão de 
benefício assistencial previsto na Lei 8.742/1993; concessão de pensão especial de ex-
combatentes; e pensão por morte de servidor público federal ou pelo RGPS. REsp 1.450.119-SP, 
Rel. originário Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves, 
julgado em 08/10/2014, DJe 1º/7/2015 (Informativo 565). 
 

PRIMEIRA TURMA 

Primeira Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA DO TRABALHO EXERCIDO IMEDIATAMENTE ANTES DE 
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE.  
O reconhecimento do direito à aposentadoria híbrida por idade não está condicionado ao 
exercício de atividade rurícola no período imediatamente anterior ao requerimento 
administrativo. A aposentadoria híbrida tem por objetivo alcançar os trabalhadores que, ao longo 
de sua vida, mesclaram períodos de labor urbano e rural sem, contudo, perfazer tempo suficiente 
para se aposentar em nenhuma dessas atividades, quando isoladamente consideradas, 
permitindo-se, por conseguinte, a soma de ambos os tempos. Assim, como a Lei 11.718/2008, ao 
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alterar o art. 48 da Lei 8.213/1991, não trouxe nenhuma distinção acerca de qual seria a atividade 
a ser exercida pelo segurado no momento imediatamente anterior ao requerimento, tem-se como 
infundada a tese de que o cômputo de labor urbano e rural de forma conjunta apenas é possível 
quando a atividade rurícola tenha sido exercida por último. Precedente citado: AgRg no REsp 
1.477.835-PR, Segunda Turma, DJe 20/5/2015. REsp 1.476.383-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 
julgado em 1º/10/2015, DJe 8/10/2015 (Informativo 570). 
 
Primeira Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARÊNCIA DA APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE E ADVENTO DA 
LEI 8.213/1991.  
É possível considerar o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/1991 para fins 
de carência de aposentadoria híbrida por idade, sem que seja necessário o recolhimento de 
contribuições previdenciárias para esse fim. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei dos 
Planos de Benefícios da Previdência Social, não vedou a possibilidade de se computar o tempo de 
serviço rural anterior à vigência da Lei 8.213/1991 na carência da aposentadoria híbrida por idade 
nem exigiu qualquer recolhimento de contribuições para esse fim. Precedente citado: AgRg no 
REsp 1.497.086-PR, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. REsp 1.476.383-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 
julgado em 1º/10/2015, DJe 8/10/2015 (Informativo 570). 
 
Primeira Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE 25% PREVISTO NO ART. 45 DA LEI 8.213/1991 
(GRANDE INVALIDEZ).  
O segurado já aposentado por tempo de serviço e/ou por contribuição que foi posteriormente 
acometido de invalidez que exija assistência permanente de outra pessoa não tem direito ao 
acréscimo de 25% sobre o valor do benefício que o aposentado por invalidez faz jus em razão de 
necessitar dessa assistência (art. 45, caput, da Lei 8.213/1991). Isso porque o mencionado 
dispositivo legal restringiu sua incidência ao benefício de aposentadoria por invalidez, não 
podendo, assim, ser estendido a outras espécies de benefícios previdenciários. REsp 1.533.402-SC, 
Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 1º/9/2015, DJe 14/9/2015 (Informativo 569). 
 
Primeira Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO PARA A CONCESSÃO 
DE SALÁRIO-MATERNIDADE. 
O não preenchimento do requisito etário exigido para a filiação ao RGPS como segurado especial 
não constitui óbice à concessão de salário-maternidade a jovem menor de dezesseis anos 
impelida a exercer trabalho rural em regime de economia familiar (art. 11, VII, "c" e § 6º da Lei 
8.213/1991). Realmente, a Lei 8.213/1991 fixou a idade mínima de dezesseis anos para que se 
ostente a condição de segurado especial a que se refere o art. 11, VII, "c" e § 6º, desse mesmo 
diploma legal. Além disso, a idade mínima de dezesseis anos constitui o limite constitucional para 
o trabalho (art. 7º, XXXIII, da CF) e o marco etário para filiação ao RGPS. Apesar disso, não se pode 
admitir, na hipótese, que o não preenchimento do requisito etário para filiação ao RGPS 
prejudique o acesso ao benefício previdenciário do salário-maternidade. Inicialmente, o sistema 
de Seguridade Social, em seu conjunto, tem por objetivo constitucional proteger o indivíduo, 
assegurando direitos à saúde, à assistência social e à previdência social, revelando-se, dessa 
forma, elemento indispensável para garantia da dignidade humana. Nesse contexto, prejudicar o 
acesso ao benefício previdenciário em razão do não preenchimento do requisito etário implicaria 
desamparar não só a jovem trabalhadora, mas também o nascituro, que seria privado não apenas 
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da proteção social, como também do convívio familiar, já que sua mãe teria de voltar às lavouras 
após o nascimento. Além do mais, a intenção do legislador infraconstitucional ao impor o limite 
mínimo de dezesseis anos de idade para a inscrição no RGPS era a de evitar a exploração do 
trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7º, XXXIII, da CF. Negar o salário-
maternidade à jovem grávida a que se refere a hipótese contraria essa proteção, na medida em 
que coloca a adolescente em situação ainda mais vulnerável, afastando a proteção social de quem 
mais necessita. Corroborando esse entendimento, o STJ já assentou a orientação de que a 
legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a proteção da criança ou adolescente, 
tendo sido estabelecida a proibição em seu benefício, e não em seu prejuízo, aplicando-se o 
princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social (REsp 541.103-RS, Quinta Turma, DJ 
1º/7/2004; e AgRg no Ag 922.625-SP, Sexta Turma, DJ 29/10/2007). REsp 1.440.024-RS, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015 (Informativo 567).  
 
Primeira Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPREGO PARA 
PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE GRAÇA. 
Ainda que o registro no órgão próprio do MTE não seja o único meio de prova admissível para 
que o segurado desempregado comprove a situação de desemprego para a prorrogação do 
período de graça – conforme o exigido pelo § 2º do art. 15 da Lei 8.213/1990 –, a falta de 
anotação na CTPS, por si só, não é suficiente para tanto. A Terceira Seção do STJ já firmou o 
entendimento de que o registro no Ministério do Trabalho não é o único meio de prova da 
condição de desempregado do segurado, admitindo-se outras provas, inclusive testemunhal. 
Entretanto, a mera ausência de anotação na CTPS não se revela capaz de demonstrar, 
inequivocamente, a situação de desemprego (Pet 7.115-PR, Terceira Seção, DJe 6/4/2010). 
Precedente citado: AgRg no Ag 1.182.277-SP, Quinta Turma, DJe 6/12/2010). REsp 1.338.295-RS, 
Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014 (Informativo 553). 
 

SEGUNDA TURMA 

Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO 
COOPERADO.  
É possível a concessão de aposentadoria especial prevista no art. 57, caput, da Lei 8.213/1991 a 
contribuinte individual do RGPS que não seja cooperado, desde que preenchidos os requisitos 
legais para tanto. De fato, o art. 57, caput, da Lei 8.213/1991 (“A aposentadoria especial será 

devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”) não traça qualquer diferenciação entre 

as diversas categorias de segurados. Além disso, não se pode sustentar, tendo em vista o fato de o 
contribuinte individual não cooperado não participar diretamente do custeio do benefício, a 
inviabilidade de concessão da aposentadoria especial a ele. Realmente, os §§ 6º e 7º do art. 57 da 
Lei 8.213/1991 atribuem a sociedades empresárias que possuam em seus quadros trabalhadores 
que exerçam atividade especial uma contribuição complementar com o escopo de auxiliar no 
custeio da aposentadoria especial. Ocorre que, embora os benefícios previdenciários devam estar 
relacionados a fontes de custeio previamente definidas (princípio da contrapartida), essa exigência 
não implica afirmar que a fonte de custeio está intimamente ligada ao destinatário do benefício. 
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Pelo contrário, o sistema previdenciário do regime geral se notabiliza por ser um sistema de 
repartição simples, no qual não há uma direta correlação entre o montante contribuído e o 
montante usufruído, em nítida obediência ao princípio da solidariedade, segundo o qual a 
previdência é responsabilidade do Estado e da sociedade, sendo possível que determinado 
integrante do sistema contribua mais do que outros, em busca de um ideal social coletivo. Desse 
modo, a contribuição complementar imposta pelos §§ 6º e 7º do aludido art. 57 a sociedades 
empresárias – integrantes com maior capacidade contributiva – busca, em nítida obediência ao 
princípio da solidariedade, equilibrar o sistema previdenciário em prol de todos os segurados, pois, 
conforme afirmado acima, o art. 57, caput, da Lei 8.213/1991 não traça qualquer diferenciação 
entre as categorias de segurados. Ademais, imprescindível anotar que a norma prevista no art. 22, 
II, da Lei 8.212/1991, a que o art. 57, §§ 6º e 7º, da Lei 8.213/1991 faz remissão, impõe às 
empresas uma contribuição com o escopo de custear o benefício previdenciário previsto nos 
artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991, isto é, aposentadoria especial, bem como os benefícios 
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 
ambientais do trabalho, ou seja, visa custear também os benefícios por incapacidade relacionados 
a acidente de trabalho, para os quais não há restrição à sua concessão aos segurados contribuintes 
individuais, a despeito de não participarem da contribuição especificamente instituída para a 
referida contraprestação previdenciária. Além do mais, o art. 64 do Decreto 3.048/1999, ao limitar 
a concessão da aposentadoria especial de modo taxativo ao segurado empregado, ao trabalhador 
avulso e ao contribuinte individual cooperado – afastando, portanto, o direito do contribuinte 
individual que não seja cooperado –, extrapola os limites da Lei de Benefícios que se propôs 
regulamentar, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegalidade. REsp 1.436.794-SC, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015 (Informativo 570). 
 
Segunda Turma 
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO 
AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA. 
Incide contribuição previdenciária sobre o auxílio quebra de caixa, consubstanciado em 
pagamento efetuado mês a mês ao empregado em razão da função que desempenha, que tenha 
sido pago por liberalidade do empregador, mesmo que não se verifiquem diferenças no caixa. O 
empregado, quando exerce função de operador de caixa, auxiliar de caixa, conferente, tesoureiro, 
cobrador ou qualquer outra função que possibilite o desconto na sua remuneração quando há 
diferença entre a quantia existente em caixa e a que efetivamente deveria existir, faz jus ao 
recebimento do auxílio quebra de caixa, desde que previsto em norma coletiva, já que não há 
previsão legal para o seu pagamento. Nesse contexto, esse auxílio consubstancia-se no pagamento 
efetuado mês a mês ao empregado como uma forma de compensar os riscos assumidos pela 
função exercida. Considerando que a Primeira Seção do STJ (EREsp 775.701-SP, DJ 1º/8/2006) 
assentou a natureza não-indenizatória das gratificações feitas por liberalidade do empregador, o 
auxílio quebra de caixa, consubstanciado no pagamento efetuado mês a mês ao empregado em 
razão da função que desempenha, que tenha sido pago por liberalidade do empregador tem nítida 
natureza salarial e, portanto, integra a remuneração, razão pela qual se tem como pertinente a 
incidência da contribuição previdenciária. Isso porque, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.212/1991, 
o salário de contribuição tem como base de cálculo a remuneração considerada como os 
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinado a retribuir 
o trabalho. Precedente citado: EDcl no REsp 733.362-RJ, Segunda Turma, DJe 14/4/2008. REsp 
1.434.082-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 1º/10/2015, DJe 9/10/2015 (Informativo 
570). 
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Segunda Turma 
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDÊNCIÁRIA.  
Não incide contribuição previdenciária sobre prêmios e gratificações de caráter eventual. A fim 
de verificar a sua inclusão ou não no salário-de-contribuição, uma das principais características a 
ser aferida sobre as gratificações e os prêmios é a habitualidade ou não de seu pagamento. 
Havendo pagamento com habitualidade, manifesto o caráter salarial, implicando ajuste tácito 
entre as partes, razão pela qual incide contribuição previdenciária. A propósito, o STF possui 
entendimento firmado pela Súmula 207 (“As gratificações habituais, inclusive a de natal, 

consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário”). Tratando-se de prêmio ou 
gratificação eventual, fica afastada a incidência da contribuição, conforme o art. 28, § 9º, “e”, 7, da 

Lei 8.212/1991. REsp 1.275.695-ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/8/2015, 
DJe 31/8/2015 (Informativo 568). 
 
Segunda Turma 
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-FAMÍLIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  
Não incide contribuição previdenciária sobre salário-família. A doutrina aponta que a natureza 
jurídica do salário-família não é de salário, em que pese o nome, na medida em que não é pago 
como contraprestação de serviços prestados pelo empregado. Realizando-se uma interpretação 
sistemática da legislação de regência (art. 70 da Lei 8.213/1991 e art. 28, § 9º, “a”, da Lei 

8.212/1991), verifica-se que se trata de benefício de natureza previdenciária não incorporável ao 
cômputo dos rendimentos que integrarão a aposentadoria do trabalhador. REsp 1.275.695-ES, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015 (Informativo 568). 
 
Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE PLEITEAR REVISÃO DE PENSÃO 
PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE MORTE.  
O prazo decadencial do direito de revisar o valor do salário de benefício da pensão 
previdenciária por morte mediante o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de 
aposentadoria conta-se após o deferimento do ato de pensionamento. Isso porque, em 
decorrência do princípio da actio nata, a legitimidade do pensionista para propositura de ação de 
revisão advém apenas com o óbito do segurado, já que, por óbvio, aquele não era titular do 
benefício originário, direito personalíssimo. REsp 1.529.562-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 20/8/2015, DJe 11/9/2015 (Informativo 568). 
 
Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS EM DEMANDA 
PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES.  
O INSS é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda cujo escopo seja o 
fornecimento de órteses e próteses a segurado incapacitado parcial ou totalmente para o 
trabalho, não apenas quando esses aparelhos médicos sejam necessários à sua habilitação ou 
reabilitação profissional, mas, também, quando sejam essenciais à habilitação social. Isso 
porque, em conformidade com o Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana e com os 
valores sociais buscados pela República Federativa do Brasil, a norma jurídica que exsurge do texto 
legal (art. 89, parágrafo único, “a”, da Lei 8.213/1991) exige que a habilitação e a reabilitação não 

se resumam ao mercado de trabalho, mas que também abarquem a vida em sociedade com 
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dignidade. REsp 1.528.410-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 2/6/2015, DJe 12/8/2015 
(Informativo 566). 
 
Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. HABILITAÇÃO TARDIA DE “PENSIONISTA MENOR”. 
Ainda que o beneficiário seja “pensionista menor”, a pensão por morte terá como termo inicial a 
data do requerimento administrativo – e não a do óbito – na hipótese em que, postulado após 
trinta dias do óbito do segurado, o benefício já vinha sendo pago integralmente a outro 
dependente previamente habilitado. A jurisprudência prevalente do STJ é no sentido de que, 
comprovada a absoluta incapacidade do requerente, faz ele jus ao pagamento das parcelas de 
pensão por morte desde a data do óbito do segurado, ainda que não haja postulação 
administrativa no prazo de trinta dias (REsp 1.405.909-AL, Primeira Turma, DJe 9/9/2014; REsp 
1.354.689-PB, Segunda Turma, DJe 11/3/2014). Isso porque, nos termos do art. 79 da Lei 
8.213/1991, está claro que tanto o prazo de decadência quanto o prazo de prescrição previstos no 
art. 103 da referida Lei são inaplicáveis ao pensionista menor, situação esta que só desaparece 
com a maioridade, nos termos do art. 5º do Código Civil. Contudo, o dependente menor que não 
pleiteia a pensão por morte no prazo de trinta dias a contar da data do óbito do segurado (art. 74 
da Lei 8.213/1991) não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do 
falecimento do instituidor, na hipótese em que a pensão houver sido integralmente paga a outros 
dependentes que já estavam previamente habilitados perante o INSS. Com efeito, a habilitação 
posterior do dependente menor somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de 
modo que não há que falar em efeitos financeiros para momento anterior à sua inclusão (art. 76 
da Lei 8.213/1991). Ressalta-se, inclusive, que admitir o contrário implicaria em inevitável prejuízo 
à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão. 
Precedente citado: REsp 1.377.720-SC, Segunda Turma, DJe 5/8/2013. REsp 1.513.977-CE, Rel. 
Min. Herman Benjamin, julgado em 23/6/2015, DJe 5/8/2015 (Informativo 566). 
 
Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ATIVIDADES 
CONCOMITANTES PRESTADAS EM REGIMES DIVERSOS. 
O segurado que tenha preenchido os requisitos para aposentadoria pelo RGPS e que tiver 
desenvolvido concomitante atividade secundária por regime Próprio da Previdência Social 
(RPPS), sem, no entanto, preencher os requisitos para concessão do benefício neste regime, tem 
direito que seu salário de benefício seja calculado com base na soma dos salários de 
contribuição da atividade principal, acrescido de percentual da média do salário de contribuição 
da atividade concomitante, nos termos do art. 32, II, “a” e “b”, e III, da Lei 8.213/1991. Nos 
termos do art. 32 da Lei 8.213/1991, o desempenho de atividades concomitantes por parte do 
segurado pode lhe garantir que o salário de benefício seja (a) o resultado da soma dos salários de 
contribuição efetivados em cada atividade cujas condições foram totalmente satisfeitas (inciso I), 
ou (b) será a soma do salário de contribuição da atividade cuja condição foi totalmente satisfeita 
(atividade principal) acrescido de um percentual decorrente dos valores recolhidos das demais 
atividades (incisos II, “a” e “b”, e III). Nesse contexto, o fato de o segurado ao RGPS ter prestado 
atividade concomitante secundária vinculada a regime próprio não afasta o direito à soma do 
percentual estipulado para efetivação do cálculo do salário de benefício de aposentadoria 
vinculada àquele regime, visto que a norma contida no art. 32 da Lei de Benefícios Previdenciários 
não se restringe às atividades concomitantes exercidas exclusivamente no RGPS. Ressalte-se, 
ainda, que o art. 94 da referida lei garante a compensação financeira entre os sistemas existentes. 
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REsp 1.428.981-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 2/6/2015, DJe 6/8/2015 
(Informativo 565). 
 
Segunda Turma 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO DIREITO À 
DESAPOSENTAÇÃO. 
Os sucessores do segurado falecido não têm legitimidade para pleitear a revisão do valor da 
pensão a que fazem jus se a alteração pretendida depender de um pedido de desaposentação 
não efetivado quando em vida pelo instituidor da pensão. De fato, é pacífica a jurisprudência do 
STJ no sentido de que, por se tratar de direito patrimonial disponível, o segurado pode renunciar à 
sua aposentadoria, com o propósito de obter benefício mais vantajoso, no Regime Geral de 
Previdência Social ou em regime próprio de Previdência, mediante a utilização de seu tempo de 
contribuição, sendo certo, ainda, que essa renúncia não implica a devolução de valores percebidos 
(REsp 1.334.488-SC, Primeira Seção, DJe 14/5/2013, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). 
Contudo, faz-se necessário destacar que o aludido direito é personalíssimo do segurado 
aposentado, pois não se trata de mera revisão do benefício de aposentadoria, mas sim, de 
renúncia, para que novo e posterior benefício, mais vantajoso, seja-lhe concedido. Dessa forma, os 
sucessores não têm legitimidade para pleitear direito personalíssimo não exercido pelo instituidor 
da pensão (renúncia e concessão de outro benefício), o que difere da possibilidade de os herdeiros 
pleitearem diferenças pecuniárias de benefício já concedido em vida ao instituidor da pensão (art. 
112 da Lei 8.213/1991). Precedentes citados: REsp 1.222.232-PR, Sexta Turma, DJe 20/11/2013; 
AgRg no REsp 1.270.481-RS, Quinta Turma, DJe 26/8/2013; AgRg no REsp 1.241.724-PR, Quinta 
Turma, DJe 22/8/2013; e AgRg no REsp 1.107.690-SC, Sexta Turma, DJe 13/6/2013. AgRg no AREsp 
436.056-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 3/3/2015, DJe 10/3/2015 (Informativo 
557). 
 
Segunda Turma 
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO COM 
DOENÇA NÃO PREVISTA NO ART. 186 DA LEI 8.112/1990. 
Serão proporcionais - e não integrais - os proventos de aposentadoria de servidor público 
federal diagnosticado com doença grave, contagiosa ou incurável não prevista no art. 186, § 1º, 
da Lei 8.112/1990 nem indicada em lei. A jurisprudência do STJ firmara-se no sentido de que o rol 
de doenças constantes do § 1º do art. 186 da Lei 8.112/1990 para fins de aposentadoria integral 
não seria taxativo, mas exemplificativo, tendo em vista a impossibilidade de a norma prever todas 
as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas ou incuráveis. No entanto, o STF, 
reconhecendo a repercussão geral da matéria, entendeu que “pertence, portanto, ao domínio 

normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez 
com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza 
taxativa” (RE 656.860-MT, Tribunal Pleno, DJe 18/9/2014). Nesse contexto, em atendimento ao 
art. 543-B, § 3º, do CPC, a aposentadoria de servidor público federal diagnosticado com moléstia 
não mencionada no § 1º do art. 186 da Lei 8.112/1990, não pode se dar com o pagamento de 
proventos integrais, mas sim proporcionais. REsp 1.324.671-SP, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015 (Informativo 557). 
 

TERCEIRA TURMA 
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Terceira Turma  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA E 
DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.  
Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela 
antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, observando-se, no caso de 
desconto em folha de pagamento, o limite de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício 
previdenciário até a satisfação integral do valor a ser restituído. De fato, a Primeira Seção do STJ 
(REsp 1.401.560-MT, DJe 13/10/2015) firmou, recentemente, tese em recurso especial 
representativo da controvérsia de acordo com a qual a reforma da decisão que antecipa a tutela 
obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários do RGPS indevidamente recebidos. 
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a tutela antecipada é um provimento judicial 
provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC), devendo a irrepetibilidade da verba 
previdenciária recebida indevidamente ser examinada não somente sob o aspecto de sua natureza 
alimentar, mas também sob o prisma da boa-fé objetiva, que consiste na presunção de 
definitividade do pagamento. Assim, é certo que os valores recebidos precariamente são legítimos 
enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor. 
Entretanto, como isso não enseja a presunção de que essas verbas, ainda que alimentares, 
integrem o seu patrimônio em definitivo, não há a configuração da boa-fé objetiva, o que acarreta, 
portanto, o dever de devolução em caso de revogação da medida provisória, até mesmo como 
forma de se evitar o enriquecimento sem causa do então beneficiado (arts. 884 e 885 do CC e 475-
O, I, do CPC). Aplicou-se também a regra do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, que prevê a 
possibilidade de serem descontados dos benefícios previdenciários do RGPS os pagamentos 
realizados pelo INSS além do devido. No que diz respeito ao caso aqui analisado – que trata de 
previdência complementar (e não do RGPS) –, o mesmo raciocínio quanto à reversibilidade do 
provimento antecipado, de caráter instrumental, deve ser aplicado, de modo comum, a ambos os 
sistemas. Nesse sentido, a Quarta Turma do STJ (REsp 1.117.247-SC, DJe 18/9/2014) já assentou 
que deve incidir na previdência complementar a mesma exegese feita na previdência oficial sobre 
a reversibilidade das tutelas de urgência concessivas de valores atinentes a benefício 
previdenciário em virtude da sua repetibilidade. Ademais, embora as verbas de natureza alimentar 
do Direito de Família sejam irrepetíveis – porquanto regidas pelo binômio 
necessidade/possibilidade –, as verbas oriundas da suplementação de aposentadoria, por 
possuírem índole contratual, estão sujeitas à repetição. Além do mais, como as verbas 
previdenciárias complementares são de natureza alimentar e periódica e para não haver o 
comprometimento da subsistência do devedor, tornando efetivo o princípio da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve haver parâmetros quanto à imposição obrigacional de 
reparação. Nesse contexto, a Primeira Seção do STJ (REsp 1.384.418-SC, DJe 30/8/2013) – embora 
reconhecendo a existência de patamares de 30% e de 35% como valores máximos de 
comprometimento da renda mensal do devedor para o desconto em folha de pagamento para 
diversas situações, como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, operações de 
arrendamento mercantil e outras consignações – adotou como referencial, por simetria, o 
percentual mínimo de desconto aplicável aos servidores públicos, qual seja, 10% (art. 46, § 1º, da 
Lei 8.112/1990). REsp 1.555.853-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/11/2015, 
DJe 16/11/2015 (Informativo 573). 
 
Terceira Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO PARA O RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA DE 
PLANO PRIVADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. 
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É lícita a cláusula estatutária que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como 
condição para o resgate de reserva de poupança de plano privado de previdência complementar 
de entidade fechada. De antemão, é importante esclarecer que resgate é o instituto da 
previdência complementar que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do 
desligamento do plano de benefícios. Já o montante a ser restituído corresponde à totalidade das 
contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, 
descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma 
prevista no regulamento. De fato, o instituto do resgate, além de ser disciplinado no regulamento 
do ente de previdência privada, deve observar também, segundo comando legal, as normas 
estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (arts. 3º, II, 35, I, “c” e “d”, e 42, V, da Lei 

6.435/1977; art. 14, caput e III, da LC 109/2001). Nesse contexto, o Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar (CGPC), no uso de suas atribuições legais (arts. 5º e 74 da LC 
109/2001), editou a Resolução MPS/CGPC 6/2003, dispondo que no caso de plano de benefícios 
instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o resgate à cessação do vínculo 
empregatício (art. 22). Ressalta-se que essa exigência já fazia parte do regime da Lei 6.435/1977, 
regulamentada pelo Decreto 81.240/1978 (art. 31, VII e VIII). Observa-se, desse modo, que a 
exigência de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo 
previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial, pois se 
evita a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a 
proteção social de um grupo específico de participantes e não a utilização como forma de 
investimento, tanto é assim que a atividade da entidade fechada de previdência complementar 
não tem finalidade lucrativa, estando voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer 
frente à suplementação de benefícios futuros contratados. Logo, não fere a razoabilidade nem há 
como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária. REsp 1.518.525-SE, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015 (Informativo 563). 
 
Terceira Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
A contribuição dos integrantes de plano de previdência complementar pode ser majorada sem 
ofender direito adquirido. De acordo com os arts. 202 da CF e 1º da LC 109/2001, a previdência 
privada é de caráter complementar, facultativa, regida pelo Direito Civil, baseada na constituição 
de reservas que garantam o benefício contratado, sendo o regime financeiro de capitalização 
(contribuições do participante e do patrocinador, se houver, e rendimentos com a aplicação 
financeira destas) obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações continuadas e 
programadas, e organizada de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. 
Para cumprir sua missão e gerir adequadamente o fundo, as entidades de previdência 
complementar utilizam-se de alguns instrumentos, como o plano de benefícios e o plano de 
custeio. O plano de benefícios é um programa de capitalização através do qual alguém se propõe a 
contribuir, para a constituição de um fundo que, decorrido o prazo de carência, poderá ser 
resgatado mediante o pagamento de uma parcela única, ou de diversas parcelas sucessivas (renda 
continuada). Já o plano de custeio, elaborado segundo cálculos atuariais, reavaliados 
periodicamente, deve fixar o nível de contribuição necessário à constituição das reservas e à 
cobertura das demais despesas, podendo as contribuições ser normais, quando destinadas ao 
custeio dos benefícios oferecidos, ou extraordinárias, quando destinadas ao custeio de déficits, 
serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal. Logo, pelo regime de 
capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de 
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contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio 
financeiro e atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como 
um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última 
hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos. Cabe asseverar, ademais, que a possibilidade 
de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, 
com a supervisão de órgãos governamentais, e a adoção de sistema de revisão dos valores das 
contribuições e dos benefícios já encontravam previsão legal desde a Lei 6.435/1977 (arts. 3º, 21 e 
42), tendo sido mantidas na LC 109/2001 (arts. 18 e 21). De fato, é da própria lógica do regime de 
capitalização do plano de previdência complementar o caráter estatutário, até porque, 
periodicamente, em cada balanço, todos os planos de benefícios devem ser reavaliados 
atuarialmente, a fim de manter o equilíbrio do sistema, haja vista as flutuações do mercado e da 
economia, razão pela qual adaptações e ajustes ao longo do tempo revelam-se necessários, sendo 
inapropriado o engessamento normativo e regulamentar. Cumpre assinalar que as modificações 
processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades 
fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, 
observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada participante. É certo que é assegurada 
ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano 
a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um 
benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de 
custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do 
plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos 
legais. É por isso que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado 
por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento “ser feito, dentre 

outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição 
adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo 
órgão regulador e fiscalizador” (art. 21, § 1º, da LC 109/2001). Precedentes citados: REsp 
1.384.432-SE, Quarta Turma, DJe 26/3/2015; AgRg no REsp 704.718-DF, Quarta Turma, DJe 
9/10/2014; e REsp 1.111.077-DF, Quarta Turma, DJe 19/12/2011. REsp 1.364.013-SE, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015 (Informativo 561). 
 
Terceira Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE EXTENSÃO À APOSENTADORIA 
COMPLEMENTAR DE AUMENTOS REAIS CONCEDIDOS PARA BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO INSS. 
A previsão normativa estatutária de reajuste da aposentadoria complementar segundo os 
mesmos índices de reajustamento incidentes nos benefícios mantidos pelo INSS não garante o 
aumento real do valor do benefício, mas apenas a reposição das perdas causadas pela inflação. 
De início, cumpre esclarecer que o índice de correção total periodicamente aplicado pela 
Previdência Social nos seus benefícios nem sempre corresponde apenas à inflação apurada no 
período, podendo haver outros componentes, como o ganho real. A previsão estatutária da 
entidade de previdência privada é de reajustamento do benefício de prestação continuada 
justamente para manter o poder aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação, e 
não para conceder ganhos reais aos assistidos. De fato, a elevação do aporte financeiro demanda 
uma elevação proporcional na oneração de seus contribuintes, tendo em vista a dinâmica do 
regime de capitalização, ínsito à previdência privada. Assim, eventual determinação de pagamento 
de valores sem respaldo em plano de custeio implica desequilíbrio econômico atuarial da entidade 
de previdência privada, a prejudicar a universalidade dos participantes e assistidos, o que fere o 
princípio da primazia do interesse coletivo do plano. Vale assinalar, por pertinente, que se deve 
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garantir a irredutibilidade do benefício suplementar contratado, e não a concessão de ganhos 
reais ao participante, sobretudo se isso comprometer o equilíbrio atuarial do fundo de previdência 
privada. Logo, não se revela possível a extensão dos aumentos reais concedidos pela previdência 
oficial ao benefício suplementar quando não houver fonte de custeio correspondente. Ademais, o 
objetivo do fundo de previdência complementar não é propiciar ganho real ao trabalhador 
aposentado, mas manter o padrão de vida para o assistido semelhante ao que desfrutava em 
atividade, devendo, para tanto, gerir os numerários e as reservas consoante o plano de benefícios 
e os cálculos atuariais. Precedente citado: REsp 1.414.672-MG, Quarta Turma, DJe 3/2/2014. REsp 
1.510.689-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/3/2015, DJe 16/3/2015 
(Informativo 557). 
 
Terceira Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
COM A PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
Não é possível aproveitar tempo de serviço especial, tampouco tempo de serviço prestado sob a 
condição de aluno-aprendiz, mesmo que reconhecidos pelo INSS, para fins de cálculo da renda 
mensal inicial de benefício da previdência privada. Por um lado, de acordo com os arts. 202 da CF 
e 1º da LC 109/2001, a previdência privada é de caráter complementar, facultativa, regida pelo 
Direito Civil, baseada na constituição de reservas que garantam o benefício contratado – sendo o 
regime financeiro de capitalização (contribuições do participante e do patrocinador, se houver, e 
rendimentos com a aplicação financeira destas) obrigatório para os benefícios de pagamento em 
prestações continuadas e programadas – e organizada de forma autônoma em relação ao regime 
geral de previdência social. Por outro lado, a previdência social é um seguro coletivo, público, de 
cunho estatutário, compulsório – ou seja, a filiação é obrigatória para diversos empregados e 
trabalhadores rurais ou urbanos (art. 11 da Lei 8.213/1991) –,destinado à proteção social, 
mediante contribuição, proporcionando meios indispensáveis de subsistência ao segurado e à sua 
família na ocorrência de certa contingência prevista em lei (incapacidade, desemprego 
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte do 
segurado), sendo o sistema de financiamento o de caixa ou de repartição simples. Conclui-se, 
desse modo, que, ante as especificidades de cada regime e a autonomia existente entre eles, a 
concessão de benefícios oferecidos pelas entidades abertas ou fechadas de previdência privada 
não depende da concessão de benefício oriundo do regime geral de previdência social. Além disso, 
ressalte-se que, pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será 
decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, não 
podendo haver, portanto, o pagamento de valores não previstos no plano de benefícios, sob pena 
de comprometimento das reservas financeiras acumuladas (desequilíbrio econômico-atuarial do 
fundo), a prejudicar os demais participantes, que terão que custear os prejuízos daí advindos. 
Verifica-se, portanto, que o tempo de serviço especial (tempo ficto) e o tempo de serviço prestado 
sob a condição de aluno-aprendiz, próprios da previdência social, são incompatíveis com o regime 
financeiro de capitalização, ínsito à previdência privada. REsp 1.330.085-RS, Rel. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, julgado em 10/2/2015, DJe 13/2/2015 (Informativo 555). 
 

QUARTA TURMA 

Quarta Turma 
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO PARA O RESGATE DA TOTALIDADE DAS 
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CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PRIVADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE 
ENTIDADE FECHADA. 
É lícita a cláusula que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição 
para o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano privado de previdência 
complementar de entidade fechada. A LC 109/2001, embora preveja que os regulamentos dos 
planos de benefícios deverão estabelecer o resgate da totalidade das contribuições vertidas pelo 
ex-participante, dispõe que caberá aos órgãos públicos regulador e fiscalizador estabelecer 
regulamentação específica acerca do referido instituto. Nessa conjuntura, a norma infralegal 
editada pelo órgão regulador, dentro do exercício do poder regulamentar, que disciplina 
atualmente a forma pela qual será efetuado o “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao 

plano pelo participante”, prevista na lei complementar de regência – vinculando as entidades de 
previdência privada e participantes –, é a Resolução do Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar 6, de 30 de outubro de 2003. Pois bem, o art. 22 da referida Resolução enuncia 
que: “No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá 

condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício”. Portanto, nos planos de 

benefícios patrocinados, é lícita a disposição regulamentar que estabelece como requisito ao 
resgate a cessação do vínculo empregatício com o patrocinador. REsp 1.189.456-RS, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 12/5/2015, DJe, 11/6/2015 (Informativo 563). 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 Concessão de Benefícios 

 

Primeira Seção 

SÚMULA n. 507 

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

 

Primeira Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO A CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB GUARDA 
JUDICIAL.  
No caso em que segurado de regime previdenciário seja detentor da guarda 
judicial de criança ou adolescente que dependa economicamente dele, ocorrendo o 
óbito do guardião, será assegurado o benefício da pensão por morte ao menor sob 
guarda, ainda que este não tenha sido incluído no rol de dependentes previsto na 
lei previdenciária aplicável. O fim social da lei previdenciária é abarcar as pessoas que 
foram acometidas por alguma contingência da vida. Nesse aspecto, o Estado deve 
cumprir seu papel de assegurar a dignidade da pessoa humana a todos, em especial às 
crianças e aos adolescentes, cuja proteção tem absoluta prioridade. O ECA não é uma 
simples lei, uma vez que representa política pública de proteção à criança e ao 
adolescente, verdadeiro cumprimento do mandamento previsto no art. 227 da CF. 
Ademais, não é dado ao intérprete atribuir à norma jurídica conteúdo que atente contra a 
dignidade da pessoa humana e, consequentemente, contra o princípio de proteção 
integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses postulados são a base do 
Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de todo o ordenamento 
jurídico. Desse modo, embora a lei previdenciária aplicável ao segurado seja lei 
específica da previdência social, não menos certo é que a criança e adolescente tem 
norma específica que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para todos 
os efeitos, inclusive previdenciários (art. 33, § 3º, do ECA). RMS 36.034-MT, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/2/2014 (Informativo nº 546). 

 

Primeira Seção 
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DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APLICABILIDADE DO 
ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 AOS CASOS DE REVISÃO DE 
APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. 

Nos casos em que o servidor público busque a revisão do ato de aposentadoria, 
ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco 
anos – e não de dez anos – entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Trata-
se da aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual as “dívidas passivas 
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. A 
existência de norma específica que regula a prescrição quinquenal, nos feitos que 
envolvem as relações de cunho administrativo – tais como aquelas que envolvem a 
Administração Pública e os seus servidores –, afasta a adoção do prazo decenal previsto 
no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social. Ressalte-se, ademais, que os requisitos e critérios fixados para o 
regime geral de previdência social – cuja adoção não poderá ser diferenciada tão 
somente para efeito de aposentadoria – serão aplicáveis aos regimes de previdência dos 
servidores públicos titulares de cargo efetivo “no que couber”, conforme determina a 
redação do art. 40, § 12, da CF. Precedentes citados: AgRg no AREsp 86.525-RS, 
Primeira Turma, DJe 16/5/2014; e AgRg no REsp 1.242.708-RS, Segunda Turma, DJe 
14/4/2014. Pet 9.156-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014 
(Informativo nº 542). 

 

Primeira Seção 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA 
PARA JULGAR PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE 
ÓBITO DE EMPREGADO ASSALTADO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. 

Compete à Justiça Estadual – e não à Justiça Federal – processar e julgar ação que 
tenha por objeto a concessão de pensão por morte decorrente de óbito de 
empregado ocorrido em razão de assalto sofrido durante o exercício do trabalho. 
Doutrina e jurisprudência firmaram compreensão de que, em regra, o deslinde dos 
conflitos de competência de juízos em razão da matéria deve ser dirimido com a 
observância da relação jurídica controvertida, notadamente no que se refere à causa de 
pedir e ao pedido indicados pelo autor da demanda. Na hipótese, a circunstância 
afirmada não denota acidente do trabalho típico ou próprio, disciplinado no caput do art. 
19 da Lei 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social), mas acidente do 
trabalho atípico ou impróprio, que, por presunção legal, recebe proteção na alínea "a" do 
inciso II do art. 21 da Lei de Benefícios. Nessa hipótese, o nexo causal é presumido pela 
lei diante do evento, o que é compatível com o ideal de proteção ao risco social que 
deve permear a relação entre o segurado e a Previdência Social. Desse modo, o assalto 
sofrido no local e horário de trabalho equipara-se ao acidente do trabalho, e o direito à 
pensão por morte decorrente do evento inesperado e violento deve ser apreciado pelo 
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juízo da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, parte final, da CF combinado com o 
art. 21, II, “a”, da Lei 8.213/1991. CC 132.034-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
julgado em 28/5/2014 (Informativo nº 542). 

 
Primeira Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
RETROATIVA DO DECRETO 4.882/2003 PARA RECONHECIMENTO DE 
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E 
RES. 8/2008-STJ).  

O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço 
para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, 
conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, 
sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o 
patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6º da LINDB. De início, a legislação 
que rege o tempo de serviço para fins previdenciários é aquela vigente à época da 
prestação, matéria essa já abordada de forma genérica em dois recursos representativos 
de controvérsias, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.310.034-PR, 
Primeira Seção, DJe 19/12/2012 e REsp 1.151.363-MG, Terceira Seção, DJe 5/4/2011). 
Ademais, o STJ, no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, também 
firmou compreensão pela impossibilidade de retroagirem os efeitos do Decreto 
4.882/2003 (Pet 9.059-RS, Primeira Seção, DJe 9/9/2013). Precedentes citados: AgRg 
no REsp 1.309.696-RS, Primeira Turma, DJe 28/6/2013; e AgRg no REsp 1.352.046-
RS, Segunda Turma, DJe 8/2/2013. REsp 1.398.260-PR, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 14/5/2014 (Informativo nº 541).  

 
Primeira Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DE APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE NA VIA JUDICIAL. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

A citação válida deve ser considerada como termo inicial para a implantação da 
aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente prévia 
postulação administrativa. Isso porque, na hipótese em apreço – na qual a 
aposentadoria por invalidez é solicitada exclusivamente na via judicial, sem que exista 
prévia postulação administrativa –, é a citação válida que, além de informar o litígio, 
constitui o réu em mora quanto à cobertura do evento causador da incapacidade, tendo 
em vista a aplicação do caput do art. 219 do CPC. Ademais, não há como adotar, como 
termo inicial do benefício, a data da ciência do laudo do perito judicial que constata a 
incapacidade, haja vista esse documento constituir simples prova produzida em juízo 
que apenas declara situação fática preexistente. Além disso, observa-se que, até mesmo 
em hipótese distinta, na qual o benefício tenha sido solicitado na via administrativa, o 
reconhecimento da incapacidade pelo laudo da perícia médica inicial feita pela 
Previdência Social deve ter efeito retroativo, conforme disposto no art. 43, § 1º, “a” e 
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“b”, da Lei 8.213/1991. Tese firmada para fins do art. 543-C do CPC: “A citação válida 
informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser 
considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez 
concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”. 
Precedente citado: AgRg no AREsp 298.910-PB, Segunda Turma, DJe 2/5/2013. REsp 
1.369.165-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/2/2014 (Informativo nº 
536). 

 
Primeira Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO 
DECADENCIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO AO CASO DE 
DESAPOSENTAÇÃO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Não é possível aplicar o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei 
8.213/1991 aos casos de desaposentação. Com efeito, o referido dispositivo legal 
dispõe ser de dez anos o prazo para a revisão de ato de concessão ou de indeferimento 
de benefício, não sendo aplicável ao caso de desaposentação, que indica o exercício do 
direito de renúncia ao benefício em manutenção a fim de desconstituir o ato original e, 
por conseguinte, obter uma nova aposentadoria, incrementada com as contribuições 
vertidas pelo segurado após o primeiro jubilamento. Nesse contexto, vale lembrar que a 
instituição desse prazo decadencial no direito previdenciário foi uma inovação que 
limitou a revisão dos critérios adotados para o cálculo da renda mensal inicial, que, até 
então, poderia acontecer a qualquer tempo. A interpretação a ser dada ao instituto da 
decadência previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 deve ser restritiva, haja vista que as 
hipóteses de decadência decorrem de lei ou de ato convencional, inexistentes para a 
hipótese ora tratada. REsp 1.348.301-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado 
em 27/11/2013 (Informativo nº 535). 

 

Primeira Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DA RMI NO CASO DE 
CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-
STJ). 

A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem 
retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 
7º, do Decreto 3.048/1999, segundo o qual a renda mensal inicial (RMI) da 
aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de 
100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal 
inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos 
benefícios em geral. Isso porque, por um lado, a aposentadoria por invalidez decorrente 
da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, portanto sem 
recolhimento de contribuição previdenciária, será apurada na forma estabelecida no art. 



 

225 

 

36, § 7º, do Dec. 3.048/1999, segundo o qual a RMI da aposentadoria será de 100% do 
salário de benefício que serviu de base para o cálculo da RMI do auxílio-doença, 
reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Por outro lado, 
admite-se o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição para fins 
de calcular a RMI da aposentadoria por invalidez pela média aritmética simples dos 
maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo 
se, no período básico de cálculo, houver contribuições intercaladas com os afastamentos 
ocorridos por motivo de incapacidade (art. 29, II e § 5º, e 55, II, da Lei 8.213/91). 
Precedentes citados do STJ: AgRg  nos  EREsp 909.274-MG, Terceira Seção, DJe 
19/6/2013; e REsp 1.016.678-RS, Quinta Turma, DJe 26/5/2008; Precedente citado do 
STF: RE  583.834,  Tribunal  Pleno, DJe  13/2/2012. REsp 1.410.433-MG, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 11/12/2013 (Informativo nº 533). 

 

Primeira Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO BAIXA 
RENDA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO.  

É possível a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que 
recebia salário de contribuição pouco superior ao limite estabelecido como critério 
de baixa renda pela legislação da época de seu encarceramento. À semelhança do 
entendimento do STJ que reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério 
econômico definido legalmente para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada, previsto na LOAS (REsp 1.112.557-MG, Terceira Seção, DJe 20/11/2009, 
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é possível a concessão do auxílio-reclusão 
quando o caso concreto revelar a necessidade de proteção social, permitindo ao julgador 
a flexibilização do critério econômico para deferimento do benefício pleiteado, ainda 
que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como 
critério de baixa renda no momento de sua reclusão. REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6/11/2014. (Informativo nº 552). 

 

Primeira Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE 
REQUERIDA POR PENSIONISTA MENOR DE DEZOITO ANOS.  
A pensão por morte será devida ao dependente menor de dezoito anos desde a data 
do óbito, ainda que tenha requerido o benefício passados mais de trinta dias após 
completar dezesseis anos. De acordo com o inciso II do art. 74 da Lei 8.213/1991, a 
pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data do requerimento, caso requerida após trinta dias do 
óbito. Entretanto, o art. 79 da referida lei dispõe que tanto o prazo de decadência quanto 
o prazo de prescrição são inaplicáveis ao “pensionista menor”. A menoridade de que 
trata esse dispositivo só desaparece com a maioridade, nos termos do art. 5º do CC – 
segundo o qual "A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica 
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habilitada à prática de todos os atos da vida civil" –, e não aos dezesseis anos de idade. 
REsp 1.405.909-AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari 
Pargendler, julgado em 22/5/2014 (Informativo nº 546). 
 

Primeira Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DE 
ATIVIDADE RURAL. 

Para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria por idade de trabalhador 
rural, a certidão de casamento que qualifique o cônjuge da requerente como 
rurícola não pode ser considerada como início de prova material na hipótese em 
que esse tenha exercido atividade urbana no período de carência. Precedentes 
citados: AgRg no REsp 947.379-SP, Quinta Turma, DJ 26/11/2007; e AgRg no Ag 
1.340.365-PR, Quinta Turma, DJe 29/11/2010. AgRg no REsp 1.310.096-SP, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/2/2014 (Informativo nº 538). 

 

Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIO ECONÔMICO PARA CONCESSÃO 
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO.  

Na análise de concessão do auxílio-reclusão a que se refere o art. 80 da Lei 
8.213/1991, o fato de o recluso que mantenha a condição de segurado pelo RGPS 
(art. 15 da Lei 8.213/1991) estar desempregado ou sem renda no momento do 
recolhimento à prisão indica o atendimento ao requisito econômico da baixa renda, 
independentemente do valor do último salário de contribuição. Inicialmente, 
cumpre ressaltar que o Estado entendeu por bem amparar os que dependem do segurado 
preso e definiu como critério econômico para a concessão do benefício a baixa renda do 
segurado (art. 201, IV, da CF). Diante disso, a EC 20/1998 estipulou um valor fixo 
como critério de baixa renda que todos os anos é corrigido pelo Ministério da 
Previdência Social. De fato, o art. 80 da Lei 8.213/1991 determina que o auxílio-
reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão “não receber remuneração da 
empresa”. Da mesma forma, ao regulamentar a concessão do benefício, o § 1º do art. 
116 do Decreto 3.048/1999 estipula que “é devido auxílio-reclusão aos dependentes do 
segurado quando não houver salário de contribuição na data do seu efetivo recolhimento 
à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado”. É certo que o critério econômico 
da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois é nele que os dependentes 
sofrem o baque da perda do provedor. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ assentou 
posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no 
momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum 
(AgRg no REsp 831.251-RS, Sexta Turma, DJe 23/5/2011; REsp 760.767-SC, Quinta 
Turma, DJ 24/10/2005; e REsp 395.816-SP, Sexta Turma, DJ 2/9/2002). REsp 
1.480.461-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23/9/2014 (Informativo nº 
550). 
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Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.  

Caso o trabalhador rural, ao atingir a idade prevista para a concessão da 
aposentadoria por idade rural (60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher), ainda 
não tenha alcançado o tempo mínimo de atividade rural exigido na tabela de 
transição prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991, poderá, quando completar 65 
anos, se homem, e 60 anos, se mulher, somar, para efeito de carência, o tempo de 
atividade rural aos períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, 
para fins de concessão de aposentadoria por idade “híbrida”, ainda que inexistam 
contribuições previdenciárias no período em que exerceu suas atividades como 
trabalhador rural. A modalidade “híbrida” foi introduzida pela Lei 11.718/2008 para 
permitir uma adequação da norma para as categorias de trabalhadores urbanos e rurais, 
possibilitando ao segurado especial a soma do tempo de atividade rural sem 
contribuições previdenciárias ao tempo de contribuição em outra classificação de 
segurado, com a finalidade de implementar o tempo  necessário de carência. Com isso, 
o legislador permitiu ao rurícola o cômputo de tempo rural como período contributivo, 
para efeito de cálculo e pagamento do benefício etário. Assim, sob o enfoque da atuária, 
não se mostra razoável exigir do segurado especial contribuição para obtenção da 
aposentadoria por idade híbrida, relativamente ao tempo rural. Por isso, não se deve 
inviabilizar a contagem do trabalho rural como período de carência. REsp 1.367.479-
RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/9/2014 (Informativo nº 
548). 

 

Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE LICENÇA CASAMENTO E LICENÇA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL. 

Incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os valores pagos a 
título de licença casamento (art. 473, II, da CLT) e de licença para prestação de 
serviço eleitoral (art. 98 da Lei 9.504/1997). Consoante a jurisprudência do STJ, o 
parâmetro para incidência da contribuição previdenciária é o caráter salarial da verba, já 
a não incidência ocorre nas verbas de natureza indenizatória. Posto isso, cumpre 
esclarecer que a licença para prestação do serviço eleitoral e a licença casamento não 
ostentam caráter indenizatório. Sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter 
remuneratório, integrando parcela salarial cujo ônus é do empregador, sendo irrelevante 
a inexistência da efetiva prestação laboral no período, porquanto mantido o vínculo de 
trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre as indigitadas verbas. Ademais, não se 
sustenta, e não encontra albergue na jurisprudência do STJ o parâmetro de que qualquer 
afastamento ao serviço justificaria o não pagamento de contribuição previdenciária.  
Assim, há hipóteses em que ocorre o efetivo afastamento do empregado, ou seja, não há 
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a efetiva prestação do serviço ou o efetivo tempo à disposição do empregador, mas 
ainda assim é devida a incidência tributária, tal como ocorre quanto ao salário-
maternidade, situação na qual a mãe se ausenta para cuidar do filho e nem por isso a 
contribuição é indevida.  No mesmo caminho estão as férias gozadas, situação em que o 
empregado se ausenta por, em regra, 30 dias – período muito maior do que as 
vinculadas à licença TRE eleição e à licença casamento –, e ainda assim a incidência da 
contribuição previdenciária se faz presente. REsp 1.455.089-RS, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 16/9/2014 (Informativo nº 548). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADES CONCOMITANTES 
PRESTADAS SOB O RGPS E PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE FILIAÇÃO. 

O segurado que manteve dois vínculos concomitantes com o RGPS – um na 
condição de contribuinte individual e outro como empregado público – pode 
utilizar as contribuições efetivadas como contribuinte individual na concessão de 
aposentadoria junto ao RGPS, sem prejuízo do cômputo do tempo como 
empregado público para a concessão de aposentadoria sujeita ao Regime Próprio, 
diante da transformação do emprego público em cargo público. De fato, o 
contribuinte possuía dois vínculos com o Regime Geral, um na condição de contribuinte 
individual e outro como empregado público, regido pela CLT. Entretanto, o tempo de 
serviço e as contribuições recolhidas na condição de contribuinte individual não se 
confundem com o vínculo empregatício mantido como servidor público. Assim, não há 
óbice para utilizar o tempo prestado ao estado no regime celetista para fins de 
aposentadoria estatutária e as contribuições como contribuinte individual na concessão 
da aposentadoria previdenciária por tempo de contribuição, não havendo falar em 
violação ao princípio da unicidade de filiação. Ademais, o art. 96 da Lei 8.213/1991 
veda apenas que o mesmo lapso temporal, durante o qual o segurado exerceu 
simultaneamente uma atividade privada e outra sujeita a regime próprio de previdência, 
seja computado em duplicidade, o que não é o caso, pois não há contagem em 
duplicidade, uma é decorrente da contratação celetista, e outra da condição de 
contribuinte individual. AgRg no REsp 1.444.003-RS, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 8/5/2014 (Informativo nº 544). 

 

Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APLICABILIDADE DA REGRA DE 
TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 142 DA LEI 8.213/1991. 

O inscrito no RGPS até 24/7/1991, mesmo que nessa data não mais apresente 
condição de segurado, caso restabeleça relação jurídica com o INSS e volte a 
ostentar a condição de segurado após a Lei 8.213/1991, tem direito à aplicação da 
regra de transição prevista no art. 142 do mencionado diploma, devendo o 
requisito da carência, para a concessão de aposentadoria urbana por idade, ser 
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definido de acordo com o ano em que o segurado implementou apenas o requisito 
etário – e não conforme o ano em que ele tenha preenchido, simultaneamente, 
tanto o requisito da carência quanto o requisito etário. Com o advento da Lei 
10.666/2003, que passou a disciplinar especificamente a questão da dissociação dos 
requisitos para obtenção do benefício, a nova sistemática não faz distinção entre o 
tempo anterior e o posterior à perda da qualidade de segurado. Nesse sentido, o § 1º do 
art. 3º dessa mesma lei estabelece que, para a concessão de aposentadoria por idade, “a 
perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício”, 
desde que o segurado preencha o requisito da carência (recolhimento mínimo de 
contribuições) exigido para a concessão do benefício. Além disso, sob a perspectiva da 
Lei 10.666/2003, o STJ, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência (Pet 
7.476-PR, Terceira Seção, DJe 25/4/2011), firmou orientação de que a norma contida no 
§ 1º do art. 3º da Lei 10.666/2003 permitiu a dissociação da comprovação dos requisitos 
para os benefícios da aposentadoria por contribuição, da aposentadoria especial e da 
aposentadoria por idade urbana, os quais pressupõem contribuição, de modo que não é 
necessária a manutenção da qualidade de segurado para fins de concessão do benefício 
da aposentadoria urbana por idade. Sendo assim, admitindo-se a aplicação do art. 142 da 
Lei 8.213/1991 combinado com o § 1º do art. 3º da Lei 10.666/2003, deve-se permitir a 
incidência da regra de transição do art. 142 da Lei 8.213/1991 ao segurado inscrito no 
RGPS até 24/7/1991 que tenha reestabelecido o vínculo com o INSS após a Lei 
8.213/1991. Além do mais, no tocante à aplicação da regra de transição prevista no art. 
142 da Lei 8.213/1991, o STJ já afirmou que não é obrigatório o preenchimento 
simultâneo dos dois referidos requisitos (idade mínima e carência) para a concessão da 
aposentadoria urbana por idade (AgRg no AG 1.364.714-RS, Quinta Turma, DJe 
6/5/2011; e REsp 784.145-SC, Quinta Turma, DJ 28/11/2005). Isso porque a 
interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal deve ser finalística, em 
conformidade com os seus objetivos, que estão voltados à proteção do segurado que se 
encontre no período de transição ali especificado. Dessa forma, a implementação dos 
requisitos para a aposentadoria urbana por idade poderá ocorrer em momentos diversos 
(sem simultaneidade) e, uma vez que o segurado atinja o requisito etário (idade 
mínima), o prazo de carência será consolidado, de modo que ele poderá cumpri-la 
posteriormente à implementação do requisito etário. REsp 1.412.566-RS, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 27/3/2014 (Informativo nº 539). 

 

Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS 
FORMAS NA REVISÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

O INSS pode suspender ou cancelar benefício de prestação continuada concedido 
judicialmente, desde que conceda administrativamente o contraditório e a ampla 
defesa ao beneficiário, não se aplicando o princípio do paralelismo das formas. O 
STJ, por meio da Sexta Turma, aplicou o entendimento de que era necessário respeitar o 
princípio do paralelismo das formas, ou seja, concedido o benefício por meio de decisão 
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judicial, somente por outra decisão judicial seria possível a autarquia fazer a revisão 
para suspender ou cancelar o benefício, nos termos do art. 471, I, do CPC (REsp 
1.201.503-RS, DJe 26/11/2012). No entanto, esse princípio não é de observância 
obrigatória, devendo-se impedir, entretanto, o cancelamento ou suspensão unilateral do 
benefício por parte da autarquia, sem dar oportunidade ao beneficiário de apresentar 
provas que entender necessárias. Efetivamente, não se exige o paralelismo de formas 
por três motivos: 1) a legislação previdenciária, que é muito prolixa, não faz essa 
exigência, não podendo o Poder Judiciário exigir ou criar obstáculos à autarquia não 
previstos em lei; 2) foge da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, por meio 
do processo administrativo, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa, é possível extrair elementos suficientes para apurar a veracidade ou não 
dos argumentos para a suspensão ou cancelamento do benefício, o que não impede 
posterior revisão judicial; 3) a grande maioria dos benefícios sociais concedidos pela 
Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) são deferidos por meio de decisão 
judicial, o que acarretaria excessiva demanda judicial, afetando em demasia o Poder 
Judiciário, bem como o departamento jurídico da autarquia, além da necessidade de 
defesa técnica, contratada pelo cidadão, sempre que houver motivos para a revisão do 
benefício. Precedente citado do STJ: AgRg no Ag 1.105.324-BA, Quinta Turma, DJe 
17/8/2009. Precedente citado do STF: RE 469.657 AgR, Segunda Turma, DJe 
13/8/2012. REsp 1.429.976-CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/2/2014 
(Informativo nº 536). 

 

Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA. 

O Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) do mês de fevereiro de 1994 pode 
ser incluído no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício previdenciário 
na fase de liquidação de sentença, ainda que sua inclusão não tenha sido discutida 
na fase de conhecimento. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a 
inclusão de expurgos inflacionários na fase de liquidação de sentença, embora não 
discutidos na fase de conhecimento, não implica violação da coisa julgada, por refletir 
correção monetária a recomposição do valor da moeda aviltada pelo processo 
inflacionário. Precedente citado: AgRg no AREsp 188.862-PR, Segunda Turma, DJe 
14/9/2012. REsp 1.423.027-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6/2/2014 
(Informativo nº 534). 

 

Terceira Turma 

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE 
DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS.  
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A viúva que vinha recebendo a totalidade da pensão por morte de seu marido não 
deve pagar ao filho posteriormente reconhecido em ação de investigação de 
paternidade a quota das parcelas auferidas antes da habilitação deste na autarquia 
previdenciária, ainda que a viúva, antes de iniciar o recebimento do benefício, já 
tivesse conhecimento da existência da ação de investigação de paternidade. De fato, 
a sentença declaratória de paternidade possui efeitos ex tunc, retroagindo à data de 
nascimento do investigante. Entretanto, tais efeitos não possuem caráter absoluto, 
encontrando um limite intransponível: o respeito às situações jurídicas definitivamente 
constituídas. A controvérsia envolve o princípio da irrepetibilidade das verbas 
previdenciárias pagas a maior, amplamente consagrado pela jurisprudência do STJ. 
Considerando que os valores recebidos a título de benefício previdenciário não se 
prestam, por natureza, a enriquecimento – e, menos ainda, ilícito –, mas sim à 
subsistência do segurado e de sua família, sendo manifesta a sua natureza alimentar, a 
jurisprudência somente excepciona sua irrepetibilidade quando o recebimento decorrer 
de má-fé. Ao tomar conhecimento da ação de investigação de paternidade, a viúva 
apenas obtém a notícia da possibilidade de haver outro beneficiário do direito 
previdenciário. Trata-se de mera possibilidade e nada mais do que isso, porquanto 
incerto o resultado da demanda, que poderia ser pela improcedência. Assim, não é 
razoável exigir da beneficiária, já devidamente habilitada nos termos da lei, que abrisse 
mão de sua pensão apenas por existir uma ação em curso que pudesse vir a reconhecer a 
existência de outro beneficiário. A configuração da má-fé requer a intenção maliciosa 
de causar lesão ou prejuízo a terceiro, o que não ocorre no caso. Note-se que o 
interessado poderia pleitear medida judicial no bojo da ação de investigação de 
paternidade para que lhe fosse assegurada a reserva de parte da pensão. Se assim não o 
fez, não se pode exigir de terceira pessoa (a viúva), que não era parte naquela ação 
investigativa, a adoção de providência voltada a assegurar efeito semelhante. Assim, a 
possibilidade de pagamento retroativo ao filho reconhecido judicialmente 
posteriormente ao óbito do instituidor do benefício não autoriza, por si só, que se exija 
de outros beneficiários anteriormente habilitados a devolução das verbas previdenciárias 
recebidas de boa-fé. REsp 990.549-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. 
para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/6/2014 (Informativo nº 
545). 

 

Quarta Turma 

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO 
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
DE PENSÃO POR MORTE. 

É possível a cumulação do benefício previdenciário de pensão por morte com 
pensão civil ex delicto. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “o 
benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais 
ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, 
assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a 
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qualquer benefício previdenciário que a vítima receba” (AgRg no AgRg no REsp 
1.292.983-AL, Segunda Turma, DJe 7/3/2012). Precedentes citados: AgRg no REsp 
1.295.001-SC, Terceira Turma, DJe 1º/7/2013; e AgRg no AREsp 104.823-SP, Quarta 
Turma, DJe 17/9/2012. REsp 776.338-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 
6/5/2014 (Informativo nº 542). 

 

 Custeio 

 

Primeira Seção 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os valores pagos a 
título de salário-maternidade. De fato, o art. 201, § 11, da CF estabelece que "os 
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para 
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos 
casos e na forma da lei". Ademais, no âmbito infraconstitucional, o art. 22, I, da Lei 
8.212/1991 (redação dada pela Lei 9.876/1999) prescreve que: a contribuição a cargo da 
empresa, destinada à Seguridade Social incide "sobre o total das remunerações pagas, 
devidas ou creditadas a qualquer título [...] destinadas a retribuir o trabalho, qualquer 
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades 
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços [...]". 
Posto isso, deve-se observar que o salário-maternidade, para efeitos tributários, tem 
natureza salarial, e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 
6.136/1974) não tem o condão de mudar sua natureza. Nos termos do art. 3º da Lei 
8.212/1991, "a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 
serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de 
quem dependiam economicamente". O fato de não haver prestação de trabalho durante o 
período de afastamento da segurada empregada, associado à circunstância de a 
maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no 
sentido de que o valor recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória, ou seja, 
em razão de uma contingência (maternidade), paga-se à segurada empregada benefício 
previdenciário correspondente ao seu salário, possuindo a verba evidente natureza 
salarial. Não é por outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2º, da Lei 8.212/1991 dispõe 
expressamente que o salário maternidade é considerado salário de contribuição. 
Ademais, sem embargo das posições em sentido contrário, não há indício de 
incompatibilidade entre a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário 
maternidade e a CF, a qual, em seu art. 5º, I, assegura a igualdade entre homens e 
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mulheres em direitos e obrigações. Por seu turno, o art. 7º, XX, da CF assegura a 
proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 
termos da lei, e, no que se refere ao salário-maternidade, por opção do legislador 
infraconstitucional, a transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante 
o período de afastamento, constitui incentivo suficiente para assegurar a proteção ao 
mercado de trabalho da mulher. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, a título de 
interpretação, atuar como legislador positivo, a fim de estabelecer política protetiva 
mais ampla e, desse modo, desincumbir o empregador do ônus referente à contribuição 
previdenciária incidente sobre o salário-maternidade, quando não foi esta a política 
legislativa. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 1.040.653-SC, Primeira 
Turma, DJe 15/9/2011; e AgRg no Ag 1.424.039-DF, Segunda Turma, DJe 21/10/2011. 
REsp 1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/2/2014 
(Informativo nº 536). 

 

Primeira Seção 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO PATERNIDADE. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os valores pagos a 
título de salário paternidade. Esse salário refere-se ao valor recebido pelo empregado 
durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho (arts. 7º, XIX, da 
CF; 473, III, da CLT; e 10, § 1º, do ADCT). Ao contrário do que ocorre com o salário-
maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de 
benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é 
legítima a incidência de contribuição previdenciária. Ademais, ressalte-se que o salário 
paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista 
constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários. Precedente 
citado: AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218-SP, Segunda Turma, DJe  9/11/2009. REsp 
1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/2/2014 
(Informativo nº 536). 

 

Primeira Seção 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE FÉRIAS GOZADAS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E 
RES. 8/2008-STJ). 

Não incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a 
título de terço constitucional de férias gozadas. Nos termos do art. 7º, XVII, da CF, 
os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Com base nesse dispositivo, o 
STF firmou orientação no sentido de que o terço constitucional de férias tem por 
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finalidade ampliar a capacidade financeira do trabalhador durante seu período de férias, 
possuindo, portanto, natureza "compensatória/indenizatória". Além disso, levando em 
consideração o disposto no art. 201, § 11 (incluído pela EC 20/1998), da CF ("os ganhos 
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de 
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na 
forma da lei"), o STF pacificou que somente as parcelas incorporáveis ao salário do 
servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Cumpre observar que esse 
entendimento refere-se a casos em que os servidores são sujeitos a regime próprio de 
previdência, o que não justifica a adoção de conclusão diversa em relação aos 
trabalhadores sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social RGPS. Isso porque a 
orientação do STF se ampara, sobretudo, nos arts. 7º, XVII, e 201, § 11, da CF, sendo 
que este último preceito constitucional estabelece regra específica do RGPS. Cabe 
ressaltar que a adoção desse entendimento não implica afastamento das regras contidas 
nos arts. 22 e 28 da Lei 8.212/1991, tendo em vista que a importância paga a título de 
terço constitucional de férias não se destina a retribuir serviços prestados nem configura 
tempo à disposição do empregador. Desse modo, é imperioso concluir que a 
importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza 
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela 
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária. Precedentes 
citados do STJ: AgRg nos  EREsp  957.719-SC, Primeira Seção, DJe de 16/11/2010; e 
EDcl  no  AgRg  no AREsp  16.759-RS, DJe 19/12/2011. Precedentes citados do STF: 
AgR no AI 710.361-MG, Primeira Turma, DJe 8/5/2009; e AgR no RE 587.941-SC, 
Segunda Turma, DJe 21/11/2008. REsp 1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 26/2/2014 (Informativo nº 536). 

 

Primeira Seção 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE FÉRIAS INDENIZADAS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E 
RES. 8/2008-STJ). 

Não incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a 
título de terço constitucional de férias indenizadas. O art. 28, § 9º, "d", da Lei 
8.212/1991 (com redação dada pela Lei 9.528/1997) estabelece que não integram o 
salário de contribuição "as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e 
respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da 
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-
CLT". Destarte, no que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a 
não incidência de contribuição previdenciária decorre de previsão legal. REsp 
1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/2/2014 
(Informativo nº 536). 
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Primeira Seção 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-
STJ). 

Não incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a 
título de aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 
9.528/1997 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que 
não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não 
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se 
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, 
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra da sua intenção com a devida 
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado 
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração 
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o 
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa 
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão 
contratual com a antecedência mínima estipulada na CF (atualmente regulamentada pela 
Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter 
remuneratório, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, 
se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe for correspondente o empregado não 
presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser não 
coincidir com a hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver 
previsão legal de isenção em relação a tal verba. Precedentes citados: AgRg no REsp 
1.218.883-SC, Primeira Turma, DJe de 22/2/2011; e AgRg no REsp 1.220.119-RS, 
Segunda Turma, DJe de 29/11/2011. REsp 1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 26/2/2014 (Informativo nº 536). 

 

Primeira Seção 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A IMPORTÂNCIA PAGA NOS 
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO 
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Não incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre a importância 
paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. Inicialmente, no que se refere 
ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do 
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o 
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 8.213/1991, com redação dada 
pela Lei 9.876/1999). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo 
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque 
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, 
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ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Assim, a importância paga não se 
enquadra na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza 
remuneratória. Com efeito, esse pagamento tem apenas o escopo de transferir o encargo 
da Previdência Social para o empregador que, evidentemente, não paga salário, mas sim 
um "auxílio" cujo pagamento lhe foi transferido pela Lei. Trata-se, pois, de política 
previdenciária destinada a desonerar os cofres da Previdência. Acrescente-se que a 
opção legislativa, de estabelecer regra própria para o segurado empregado, não tem o 
condão de alterar a natureza da verba paga durante o período de incapacidade. Ainda, 
ressalte-se que a incapacidade não se dá a partir do décimo sexto dia, de modo que não 
se pode confundir o início do pagamento do benefício pela Previdência Social com o 
início do período de incapacidade. Precedentes citados: AgRg no REsp 957.719-SC, 
Primeira Turma, DJe 2/12/2009; e AgRg no REsp 1.100.424-PR, Segunda Turma, DJe 
18/3/2010. REsp 1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
26/2/2014 (Informativo nº 536). 

 

Primeira Turma 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS. 

Incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a título 
de férias gozadas. Isso porque as férias gozadas são verbas de natureza remuneratória e 
salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e, portanto, integram o salário de contribuição. 
Ademais, tem-se que os fundamentos e pressupostos apresentados no REsp 1.230.957-
RS (Primeira Seção, DJe 18/3/2014), apreciado pela sistemática dos recursos 
repetitivos, para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade, também servem como sustentação para a incidência do tributo sobre as 
férias gozadas, quais sejam: “O fato de não  haver prestação de trabalho durante o 
período de afastamento da segurada empregada, associado à circunstância de a 
maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no 
sentido de que o valor recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória, ou seja, 
em razão de uma contingência (maternidade), paga-se à segurada empregada benefício 
previdenciário correspondente  ao seu salário, possuindo a verba evidente natureza 
salarial”. Precedentes citados: AgRg  no  REsp  1.355.135-RS,  Primeira Turma, DJe 
27/2/2013; e AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  135.682/MG,  Segunda Turma, DJe 
14/6/2012. AgRg no REsp 1.240.038-PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 
8/4/2014 (Informativo nº 541). 

 

Segunda Turma 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE DESPESAS COM MEDICAMENTOS 
PAGOS DIRETAMENTE PELO EMPREGADOR. 
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Não incide contribuição social sobre o valor dos medicamentos adquiridos pelo 
empregado e pagos pelo empregador ao estabelecimento comercial de forma 
direta, mesmo que o montante não conste na folha de pagamento. De fato, o art. 28, 
§ 9º, q, da Lei 8.212/1991 estabelece que não integra o salário de contribuição “o valor 
relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa 
ou por ela conveniado, inclusive o  reembolso de despesas com medicamentos, óculos, 
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a 
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”. Ademais, 
embora não conste na folha de pagamento, trata-se em verdade de forma de reembolso 
dos valores despendidos pelos empregados com medicamentos, sendo que esse sistema 
apenas evita etapas do moroso procedimento interno de reembolso via folha de 
pagamento que, com certeza, seria prejudicial ao empregado. REsp 1.430.043-PR, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/2/2014 (Informativo nº 538). 

 

 Previdência Complementar 

 

Segunda Seção  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE RENDA CERTA. 
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).  

O Benefício Especial de Renda Certa, instituído pela Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), é devido exclusivamente aos assistidos 
que, no período de atividade, contribuíram por mais de 360 meses (30 anos) para o 
plano de benefícios. Se o tempo de contribuição exigido para aquisição dos proventos 
“integrais” de complementação de aposentadoria é 360 meses (30 anos), e aqueles 
participantes que permanecem na ativa após cumprir esse período continuaram vertendo 
contribuições para o seu plano de benefícios, as parcelas pagas a partir da 361º, embora 
constituam parte de suas reservas individuais de poupança, não foram consideradas na 
apuração dos benefícios de complementação correspondentes, tornando-se excedentes e 
sem finalidade alguma no fundo constituído no plano de benefícios. Com efeito, o 
Benefício Especial de Renda Certa destina-se a compensar o excedente contributivo em 
prol daqueles que, em atividade, aportaram um número superior às 360 contribuições 
levadas em conta para o cálculo do benefício. Verifica-se situação diversa em relação 
aos participantes que contribuíram por exatos 360 meses ou por prazo ainda menor 
(aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição), que tiveram todas as 
contribuições computadas no cálculo de seus proventos de aposentadoria complementar 
e, portanto, as respectivas reservas individuais de poupança não receberam recurso 
algum que possa ser considerado excedente. Acrescente-se que a circunstância de o 
participante ultrapassar o número de 360 contribuições para a PREVI, já na condição de 
aposentado e auferindo os rendimentos de seu benefício complementar, não tem 
relevância alguma para efeito de concessão do Benefício Especial de Renda Certa, 
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porque não se constituem em fonte de custeio da referida renda, tratando-se, portanto, 
de obrigação decorrente das próprias regras do plano, que impõem a continuidade das 
contribuições indistintamente a todos os assistidos, tenham ou não contribuído, no 
período de atividade, por mais de 360 meses. Observa-se, pois, que a extensão do 
referido benefício especial a todos os participantes da PREVI que recebem 
complementação de aposentadoria, independentemente de terem contribuído por mais 
de 360 meses, no período de atividade, sem previsão de custeio para o plano de 
benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo, 
inerente ao regime fechado de previdência privada, e nem com os dispositivos da 
Constituição Federal e da legislação complementar que regulamentam o sistema, porque 
enseja transferência de reservas financeiras a parcela dos filiados, frustrando o objetivo 
legal de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e 
assistidos, a quem, de fato, pertence o patrimônio constituído. Ademais, a destinação 
dos valores do Benefício Especial de Renda Certa não tem semelhança alguma com a 
hipótese de rateio entre todos os participantes do resultado superavitário dos planos de 
benefícios, apurado no final do exercício (art. 20 da LC 109/2001). Precedentes citados: 
REsp 1.313.665-RJ, Terceira Turma, DJe 8/6/2012; e REsp 1.224.594-RJ, Quarta 
Turma, DJe 17/10/2011. REsp 1.331.168-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 
julgado em 12/11/2014. (Informativo nº 552). 

 

Segunda Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE 
PARCELAS EM CASO DE MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS 
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.  

Não cabe o resgate, por participante ou assistido de plano de benefícios, das 
parcelas pagas a entidade fechada de previdência privada complementar quando, 
mediante transação extrajudicial, tenha ocorrido a migração dos participantes ou 
assistidos a outro plano de benefícios da mesma entidade. A Súmula 289 do STJ (“A 
restituição das parcelas pagas pelo participante a plano de previdência privada deve ser 
objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da 
moeda”) trata de hipótese em que há o rompimento do vínculo contratual com a 
entidade de previdência privada, e, portanto, não de situação em que, por acordo de 
vontades, envolvendo concessões recíprocas, haja migração de participante em gozo do 
benefício de previdência privada para outro plano, auferindo em contrapartida 
vantagem. Ademais, os arts. 14, III, e 15, I, da LC 109/2001 esclarecem que a 
portabilidade não caracteriza resgate, sendo manifestamente inadequada a aplicação 
deste instituto e da Súmula 289 para caso em que o assistido não se desligou do regime 
jurídico de previdência privada. Dessarte, nos termos de abalizada doutrina, a migração 
– pactuada em transação – de planos de benefícios administrados pela mesma entidade 
fechada de previdência privada ocorre em um contexto de amplo redesenho da relação 
contratual previdenciária, com o concurso de vontades do patrocinador, da entidade 
fechada de previdência complementar, por meio de seu conselho deliberativo, e 



 

239 

 

autorização prévia do órgão público fiscalizador, operando-se não o resgate de 
contribuições, mas a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro, 
geralmente no interior da mesma entidade fechada de previdência complementar. Ora, 
se para a migração fosse aplicada a mesma solução conferida ao resgate, essa solução 
resultaria em tratamento igualitário para situações desiguais, em flagrante violação à 
isonomia. Outrossim, estabelece o art. 18 da LC 109/2001 que cabe ao plano de 
benefícios arcar com as  demais despesas – inclusive com o resgate vindicado –, por 
isso não cabe ser deferido o resgate das contribuições vertidas ao plano, sob pena de 
lesão aos interesses dos demais assistidos e  participantes do plano de benefícios 
primevo a que eram vinculados, e consequente violação ao art. 3º, VI, da LC 109/2001. 
O CDC traça regras que presidem a situação específica do consumo e, além disso, 
define princípios gerais orientadores do direito das obrigações; todavia, "[é] certo que, 
no que lhe for específico, o contrato" continua regido pela lei que lhe é própria (REsp 
80.036-SP, Quarta Turma, DJ 25/3/1996). Desse modo, em conformidade com 
entendimento doutrinário, não cabe a aplicação do CDC dissociada das normas 
específicas inerentes à relação contratual de previdência privada complementar e à 
modalidade contratual da transação – negócio jurídico disciplinado pelo Código Civil, 
inclusive no tocante à disciplina peculiar para o seu desfazimento. AgRg no AREsp 
504.022-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 (Informativo nº 
550). 

 

Segunda Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA FECHADA PATROCINADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-
STJ).  

Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes 
federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 
empresas controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e 
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a 
partir da vigência da LC 108/2001, independentemente das disposições estatutárias 
e regulamentares; e não é possível a concessão de verba não prevista no 
regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência 
complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a 
acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em 
um período de longo prazo. De início, cumpre consignar que a relação contratual 
mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios e 
os assistidos não se confunde com a relação de emprego, estabelecida entre 
participantes obreiros e a patrocinadora. Desse modo, é manifestamente descabida a 
aplicação pura e simples – alheia às peculiaridades do regime de previdência privada –, 
dos princípios, regras gerais e disposições normativas próprias do direito do trabalho. A 
constituição de reservas no regime de previdência privada complementar deve ser feita 
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por meio de cálculos embasados em estudos de natureza atuarial, que prevejam as 
despesas e garantam, em longo prazo, o respectivo custeio. Dessarte, os planos de 
previdência complementar de adesão facultativa devem ser elaborados com base em 
cálculos atuariais e reavaliados ao final de cada exercício, conforme o art. 43 da ab-
rogada Lei 6.435/1977 e o art. 23 da LC 109/2001. Nesse passo, o art. 202 da CF 
consagra o regime de financiamento por capitalização, ao estabelecer que a previdência 
privada tem caráter complementar – baseado na constituição de reservas que garantam o 
benefício contratado –, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime 
geral de previdência social. Nesse sentido, a EC 20/1998 passou a estabelecer, no art. 
202, § 3º, ser vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá 
exceder a do segurado. A propósito, o art. 7º, parágrafo único, da LC 108/2001 
estabelece que a despesa administrativa da entidade de previdência será custeada pelo 
patrocinador e pelos participantes e assistidos, facultada aos patrocinadores a cessão de 
pessoal às entidades de previdência complementar que patrocinam, desde que 
ressarcidos os custos correspondentes. Cabe, ainda, observar que, no regime fechado de 
previdência privada, a entidade não opera com patrimônio próprio – sendo-lhe vedada 
até mesmo a obtenção de lucro –, tratando-se tão somente de administradora do fundo 
formado pelas contribuições da patrocinadora e dos participantes e assistidos, havendo 
um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização. Na verdade, existe 
explícito mecanismo de solidariedade sobre os valores alocados ao fundo comum 
obtidos pelo plano de benefícios pertencentes aos participantes e beneficiários do plano, 
de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus 
próprios integrantes. Ademais, o art. 20 da LC 109/2001 estabelece que o resultado 
superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, 
depois de satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, 
será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até 
o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. Constituída a 
reserva de contingência, com os valores excedentes será estabelecida reserva especial 
para revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três exercícios 
consecutivos, determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios. Nesse contexto, 
é razoável a vedação, incidindo para os planos de benefícios já instituídos, do repasse de 
ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza obtidos pelos 
participantes em atividade para os benefícios promovidos pelo plano de previdência, em 
razão de regra jurídica cogente contida no art. 3º, parágrafo único, da LC 108/2001. 
Ressalte-se, ainda, que a LC 108/2001 vinculou assistidos, participantes, entidade de 
previdência privada e órgãos públicos fiscalizador e regulador às suas regras de caráter 
cogente e eficácia imediata, sendo desnecessária a submissão das novas diretrizes 
traçadas pela referida norma à deliberação do conselho da entidade de previdência 
privada e posterior aprovação pelo órgão público fiscalizador, a fim de promover 
alteração regulamentar. Convém esclarecer que é dever do Estado velar pelos interesses 
dos participantes e beneficiários dos planos – verdadeiros detentores do fundo formado 
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–, garantindo a irredutibilidade do benefício, mas não a concessão, em prejuízo do 
equilíbrio atuarial, de ganhos reais aos assistidos, que já gozam de situação privilegiada 
com relação aos participantes – que poderão, em caso de desequilíbrio atuarial, ver 
reduzidos os benefícios a serem concedidos. Por fim, mutatis mutandis, em se tratando 
de relação estatutária, envolvendo servidores públicos, consoante a iterativa 
jurisprudência do STF, só há violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de 
vencimentos em caso de redução do valor nominal dos vencimentos. REsp 1.425.326-
RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/5/2014 (Informativo nº 541). 

 

Quarta Turma 

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO APÓS A 
MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

Havendo transação prevendo a migração de participante ou assistido para outro 
plano de benefícios de previdência privada, em termos previamente aprovados 
pelo órgão público fiscalizador, não há direito adquirido consistente na invocação 
do regulamento do plano primitivo para revisão do benefício complementar, 
sobretudo se, ao tempo da transação, ainda não forem preenchidas todas as 
condições para a implementação do benefício previsto no regulamento primitivo. 
Incialmente, a doutrina esclarece que, com a homologação da transação, há “destruição 
de toda a relação jurídica”, por isso o “que persiste – no terreno do direito material – é a 
transação, negócio jurídico”. Ademais, a teor do art. 1.026 do CC/1916 (correspondente 
ao art. 848 do CC/2002), sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. 
Com efeito, apenas mediante o ajuizamento de ação anulatória prevista no art. 486 do 
CPC, voltada à desconstituição de atos processuais inquinados de qualquer das 
nulidades estabelecidas nos arts. 145 e 147 do CC/1916 (similares aos arts. 166 e 171 do 
CC/2002), poderá o interessado obter a revogação de quaisquer atos praticados no 
desenrolar de procedimento judicial, bem como da sentença homologatória da 
transação. Uma vez acolhido o pedido anulatório, produzir-se-á o exclusivo e específico 
efeito de desfazer esse ato, a que corresponde a restituição do interessado ao statu quo 

ante, ou seja, à situação anterior à sua realização. Ademais, o STJ entende que a 
transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de qualquer vício, 
é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de 
uma das partes dar ensejo à anulação do acordo (REsp 617.285-SC, Quarta Turma, DJ 
5/12/2005). Além do mais, quanto à possível invocação do diploma consumerista, é de 
observar que “o ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade 
do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos 
da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros” (REsp 
586.316-MG, Segunda Turma, DJe 19/3/2009). Com efeito, ainda que perfilhado o 
entendimento acerca da incidência do CDC, é bem de ver que suas regras, valores e 
princípios são voltados a conferir equilíbrio às relações contratuais, de modo que, ainda 
que fosse constatada alguma nulidade da transação, evidentemente implicaria o retorno 
ao statu quo ante, não podendo, em hipótese alguma, resultar em enriquecimento a 
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qualquer das partes. Noutro giro, a doutrina preceitua que a migração de planos de 
benefícios geridos pela mesma entidade fechada de previdência privada ocorre num 
contexto de amplo redesenho da relação contratual previdenciária, com o concurso de 
vontades do patrocinador, da entidade fechada de previdência complementar, por meio 
de seu conselho deliberativo, e autorização prévia da Previc (que sucedeu a Secretaria 
de Previdência Complementar, no tocante à atribuição legal de fiscalização e supervisão 
das entidades de previdência privada fechada). De mais a mais, havendo a migração de 
plano de benefícios de previdência privada, não há falar em invocação do regulamento 
do plano de benefícios primitivo, vigente por ocasião da adesão do participante à 
relação contratual. Na hipótese em foco, à luz da ab-rogada Lei 6.435/1977 e da LC 
109/2001, verifica-se que a legislação de regência, visando ao resguardado do equilíbrio 
financeiro e atuarial do plano de custeio, sempre previu a possibilidade de alteração do 
regulamento do plano de benefícios, inclusive dos valores das contribuições e 
benefícios. Por isso, a teor do parágrafo único do art. 17 e do § 1º do art. 68, ambos da 
LC 109/2001, só há falar em direito adquirido na ocasião em que o participante 
preenche todas as condições para o recebimento do benefício, tornando-se elegível ao 
benefício. Além disso, esses mesmos artigos dispõem expressamente que as alterações 
processadas nos regulamentos dos planos de benefícios aplicam-se a todos os 
participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e 
fiscalizador, só sendo considerado direito adquirido do participante os benefícios, a 
partir da implementação de todas as condições estabelecidas para elegibilidade 
consignadas no regulamento do respectivo plano. REsp 1.172.929-RS, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 10/6/2014 (Informativo nº 544). 

 

Quarta Turma 

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE A REVISÃO DE 
PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ATINGIR QUEM 
AINDA NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS PARA 
APOSENTADORIA. 

A alteração regulamentar que implique a instituição do denominado "INSS 
Hipotético" para o cálculo de benefício pode alcançar todos os participantes do 
plano de previdência privada que ainda não atingiram todas as condições 
estabelecidas para elegibilidade previstas no regulamento, não havendo direito 
adquirido do beneficiário às normas do regulamento vigente na ocasião da adesão 
à relação contratual. Na previdência privada, o sistema de capitalização constitui pilar 
de seu regime baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado 
–, o qual é de adesão facultativa e de organização autônoma em relação ao regime geral 
de previdência social. Nessa linha, os planos de benefícios de previdência 
complementar são previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, de adesão 
facultativa, devendo ser elaborados com base em cálculos matemáticos, embasados em 
estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados, de 
modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do plano (art. 43 
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da ab-rogada Lei 6.435/1977 e art. 23 da LC 109/2001). Os regulamentos dos planos de 
benefícios, evidentemente, podem ser revistos em caso de apuração de déficit ou 
superávit decorrentes de projeção atuarial que, no decorrer da relação contratual, não se 
confirme, pois no regime fechado de previdência privada há um mutualismo, com 
explícita submissão ao regime de capitalização. Os desequilíbrios verificados, isto é, a 
não confirmação de premissa atuarial decorrente de fatores diversos – até mesmo 
exógenos, como por exemplo a variação da taxa de juros que remunera os investimentos 
–, resultando em eventuais superávits ou déficits verificados no transcurso da relação 
contratual, repercutem para o conjunto de participantes e beneficiários. Dessa forma, os 
vigentes arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1º, da LC 109/2001 dispõem que as alterações 
processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das 
entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão público fiscalizador, só sendo 
os benefícios considerados direito adquirido do participante a partir da implementação 
de todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento 
vigente do respectivo plano de previdência privada complementar. REsp 1.184.621-
MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/4/2014 (Informativo nº 542). 

 

Quarta Turma 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DENUNICAÇÃO DA 
LIDE AO PATROCINADOR DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

É descabida a litisdenunciação da entidade pública patrocinadora de plano de 
previdência fechada complementar no caso de litígio envolvendo participantes e a 
entidade de previdência privada em que se discuta a revisão de benefício 
previdenciário. Isso porque não se trata de hipótese em que o litisconsórcio necessário 
é imposto pela lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível (art. 47 
do CPC), tendo a entidade de previdência privada personalidade jurídica própria, não se 
confundindo com o patrocinador. Ademais, consoante dispunham os arts. 14 e 39 da Lei 
6.435/1977, regra reiterada nos arts. 32 e 36 da LC 109/2001, as entidades de 
previdência privada operam os planos, por isso têm inequívoca legitimidade para 
compor o polo passivo de ações relativas aos planos de benefícios que administram. 
Além disso, o art. 34 da LC 109/2001 deixa claro que as referidas entidades fechadas 
apenas administram os planos, sendo os participantes e assistidos os verdadeiros 
detentores do fundo acumulado. Assim, a eventual sucumbência da entidade de 
previdência será suportada pelo patrimônio acumulado, não havendo cogitar em 
pretensão a ensejar o ajuizamento de ação de regresso em face do patrocinador. REsp 
1.406.109-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/11/2013 (Informativo 
nº 534). 

 

 Questões Processuais 
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Corte Especial 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. IRREPETIBILIDADE 
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

Não está sujeito à repetição o valor correspondente a benefício previdenciário 
recebido por determinação de sentença que, confirmada em segunda instância, 
vem a ser reformada apenas no julgamento de recurso especial. Recentemente a 
Primeira Seção, mudando o entendimento jurisprudencial até então vigente, decidiu ser 
devida a restituição ao erário dos valores de benefício previdenciário recebidos em 
antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC) a qual tenha sido posteriormente 
revogada. Na ocasião do julgamento, afastou-se o elemento boa-fé objetiva porque, 
recebendo o pagamento em caráter provisório, não é dado ao beneficiário presumir que 
os valores correspondentes se incorporam definitivamente ao seu patrimônio, embora se 
reconheça sua boa-fé subjetiva, decorrente da legitimidade do recebimento por ordem 
judicial (REsp 1.384.418-SC, julgado em 12/6/2013, publicado no Informativo de 
Jurisprudência 524, de 28/8/2013). Entretanto, na hipótese ora em análise há uma 
peculiaridade: o beneficiário recebe o benefício por força de decisão proferida, em 
cognição exauriente, pelo Juiz de primeiro grau (sentença), a qual foi confirmada em 
segunda instância. Esse duplo conforme – ou dupla conformidade entre a sentença e o 
acórdão gera a estabilização da decisão de primeira instância, razão pela qual, ainda que 
o resultado do julgamento em segundo grau se dê por maioria, é vedada a oposição dos 
embargos infringentes para rediscussão da matéria. Vale dizer, nessas hipóteses, 
subsiste ao inconformado apenas a interposição de recursos de natureza extraordinária 
(REsp ou RE), de fundamentação vinculada, em que é vedado o reexame de fatos e 
provas, além de, em regra, não possuírem efeito suspensivo. Logo, se de um lado a 
dupla conformidade limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a 
relação jurídica submetida a julgamento, e por isso passível de execução provisória; de 
outro, cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na 
sentença e confirmado pelo tribunal de segunda instância. Essa expectativa legítima de 
titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para 
caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar 
posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia – e, de fato, deve confiar – no acerto 
do duplo julgamento. A par desses argumentos, cabe destacar que a própria União, por 
meio da Súmula 34 da AGU, reconhece a irrepetibilidade da verba recebida de boa-fé, 
por servidor público, em virtude de interpretação errônea ou inadequada da Lei pela 
Administração. Desse modo, e com maior razão, assim também deve ser entendido na 
hipótese em que o restabelecimento do benefício previdenciário dá-se por ordem 
judicial posteriormente reformada. Ademais, não se mostra razoável impor ao 
beneficiário a obrigação de devolver a verba que por longo período recebeu de boa-fé, 
em virtude de ordem judicial com força definitiva, na medida em que, justamente pela 
natureza alimentar do benefício então restabelecido, pressupõe-se que os valores 
correspondentes foram por ele utilizados para a manutenção da própria subsistência e de 
sua família. Assim, na espécie, a ordem de restituição de tudo o que foi recebido, 
seguida à perda do respectivo benefício, fere a dignidade da pessoa humana e abala a 
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confiança que se espera haver dos jurisdicionados nas decisões judiciais. EREsp 
1.086.154-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013 (Informativo nº 
536). 

 
Corte Especial 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA 
DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 

Nas ações previdenciárias em curso, tem aplicação imediata a alteração no 
regramento dos juros de mora devidos pela Fazenda Pública efetivada pela Lei 
11.960/2009 no art. 1º-F da Lei 9.494/1997. Isso porque essa norma tem natureza 
eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do 
princípio tempus regit actum. Precedentes citados: EREsp 1.207.197-RS, Corte 
Especial, DJe 2/8/2011; e AgRg nos EAg 1.301.602-SP, Terceira Seção, DJe 20/3/2013. 
AgRg nos EAg 1.159.781-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19/2/2014 
(Informativo nº 536). 

 
Segunda Seção 

SÚMULA n. 505 

A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações 
decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a 
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER é da Justiça estadual. 

 
Segunda Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA 
PARA JULGAR DEMANDA DECORRENTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA 
DA REFER. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-
STJ). 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar as demandas que têm por objeto 
obrigações decorrentes de contrato de plano de previdência privada firmado com a 
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER) – entidade de 
previdência instituída e patrocinada pela extinta Rede Ferroviária de Seguridade 
Social (RFFSA) –, mesmo considerando o fato de que a União sucedeu a RFFSA 
nos direitos, obrigações e ações judiciais em que esta seja autora, ré, assistente, 
opoente ou terceira interessada, bem como de que se tornou patrocinadora dos 
planos de benefícios administrados pela REFER, nos termos dos arts. 2º, I, e 25 da 
Lei 11.483/2007. Inicialmente, esclarece-se que a controvérsia remonta à edição da Lei 
9.364/1996 (convolação da MP 1.529/1996), que autorizou, em seu art. 1º, II, o 
pagamento com sub-rogação pela União dos débitos da RFFSA junto ao INSS e à 
REFER. Deve-se considerar, ainda, que, pelo art. 109 da CF, a competência se firma 
ratione personae, de modo que o deslocamento do feito para a Justiça Federal somente 
se justifica quando a União, autarquias federais ou empresas públicas federais forem 
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interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Com efeito, em 
situações como a em análise, inexiste vínculo de direito material entre a União e 
associado ou ex-participante de plano de previdência privada firmado com a REFER a 
justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Além do mais, a 
REFER, entidade fechada de previdência privada, organizada sob a forma de fundação, 
possui personalidade jurídica própria que não se confunde com a da sua instituidora e 
patrocinadora, ou seja, a RFFSA, sociedade de economia mista que sequer é demandada 
nesses casos (CC 37443-RS, Segunda Seção, DJ 12/8/2003; REsp 246709-MG, Terceira 
Turma, DJ 11/12/2000; e REsp 234577-MG, Quarta Turma, DJ 18/3/2002). Depois de 
pacificada a matéria, a discussão foi retomada com a edição da MP 353/2007, 
convertida na Lei 11.483/2007, que encerrou o processo de liquidação da RFFSA e 
determinou, em seu art. 2º, I, a sucessão da RFFSA pela União nos direitos, obrigações 
e ações judiciais em que esta seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, 
ressalvadas algumas ações previstas no art. 17, II, as quais tratam de lides trabalhistas. 
Quanto à interpretação do art. 25 da Lei 11.483/2007, para fins de fixação da 
competência, deve-se considerar tratar-se de norma com conteúdo e finalidade idêntica 
à regra do art. 1º, II, da Lei 9.364/1996, “sendo certo que o pagamento pela União dos 
débitos da RFFSA perante a REFER (Lei 9.364/96, art. 1º, II) não desloca a 
competência para a Justiça  Federal, o mesmo entendimento aplica-se na hipótese de a 
União figurar como patrocinadora da REFER (Lei 11.483/2007),  porque, do mesmo 
modo, o  litígio decorre de contrato celebrado entre o segurado e a entidade de 
previdência privada” (REsp 1.148.604-MG, DJe 11/3/2011). Tese firmada para fins do 
art. 543-C do CPC: “A competência para processar e julgar as demandas que têm por 
objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados 
com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER é da Justiça 
Estadual”. REsp 1.183.604-MG e REsp 1.187.776-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, julgados em 11/12/2013 (Informativo nº 533). 

 

Segunda Turma 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DISPENSA DE 
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.  

Para o ajuizamento de ação judicial em que se objetive a concessão de benefício 
previdenciário, dispensa-se, excepcionalmente, o prévio requerimento 
administrativo quando houver: (i) recusa em seu recebimento por parte do INSS; 
ou (ii) resistência na concessão do benefício previdenciário, a qual se caracteriza 
(a) pela notória oposição da autarquia previdenciária à tese jurídica adotada pelo 
segurado ou (b) pela extrapolação da razoável duração do processo administrativo. 
Como regra geral, a falta de postulação administrativa de benefício previdenciário 
resulta em ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder 
Judiciário. Isso porque a pretensão, nesses casos, carece de elemento configurador de 
resistência pela autarquia previdenciária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Por 
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conseguinte, não existe interesse de agir nessas situações. Ademais, o Poder Judiciário é 
a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não 
houver resistência do devedor, carece de ação aquele que “judicializa” sua pretensão. 
Nessa linha intelectiva, a dispensa do prévio requerimento administrativo impõe grave 
ônus ao Poder Judiciário, uma vez que este, nessas circunstâncias, passa a figurar como 
órgão administrativo previdenciário, pois acaba assumindo atividades administrativas. 
Em contrapartida, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários que poderiam 
ter sido deferidos na via administrativa, acrescidos pelos custos de um processo judicial, 
como juros de mora e honorários advocatícios. Nesse passo, os próprios segurados, ao 
receberem, por meio de decisão judicial, benefícios previdenciários que poderiam ter 
sido deferidos na via administrativa, terão parte de seus ganhos reduzidos pela 
remuneração contratual de advogado. Entretanto, haverá interesse processual do 
segurado nas hipóteses de negativa do recebimento do requerimento ou de resistência na 
concessão do benefício previdenciário, caracterizado pela notória oposição da autarquia 
à tese jurídica adotada pelo segurado, ou, ainda, por extrapolação da razoável duração 
do processo administrativo. No caso da notória oposição da autarquia à tese jurídica 
adotada pelo segurado, vale dizer que a resistência à pretensão se concretiza quando o 
próprio INSS adota, institucionalmente ou pela prática, posicionamento contrário ao 
embasamento jurídico do pleito, de forma que seria mera formalidade impor ao 
segurado a prévia protocolização de requerimento administrativo. Esse entendimento, 
aliás, está em consonância com a decisão proferida pelo STF em Repercussão Geral, no 
RE 631.240-MG (julgado em 3/9/2014, DJe 10/11/2014). Precedente citado: AgRg no 
AREsp 152.247-PE, Segunda Turma, DJe 8/2/2013. REsp 1.488.940-GO, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 18/11/2014. (Informativo nº 552). 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 Custeio 

Voltar ao sumário. 

Primeira Seção  

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO 
A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO 
(ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). 

Não é possível a inscrição em dívida ativa de valor correspondente a benefício 
previdenciário indevidamente recebido e não devolvido ao INSS. Isso porque a 
inscrição em dívida ativa de valor decorrente de ilícito extracontratual deve ser 
fundamentada em dispositivo legal específico que a autorize expressamente. Ocorre 
que, nas leis próprias do INSS (Lei 8.212/1991 e Lei 8.213/1991), não há dispositivo 
legal semelhante ao disposto no parágrafo único do art. 47 da Lei 8.112/1990 – o qual 
prevê a inscrição em dívida ativa de valores não pagos pelo servidor público federal que 
tiver sido demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada. Se 
o legislador quisesse que o recebimento indevido de benefício previdenciário ensejasse 
a inscrição em dívida ativa, teria previsto expressamente na Lei 8.212/1991 ou na Lei 
8.213/1991, o que não fez. Incabível, assim, por se tratar de restrição de direitos, 
qualquer analogia com o que dispõe o art. 47 da Lei 8.112/1990. Isso significa que, 
recebido o valor a maior pelo beneficiário, a forma prevista em lei para o INSS reavê-lo 
se dá através de desconto do próprio benefício a ser pago em períodos posteriores e, nos 
casos de dolo, fraude ou má-fé, a lei prevê a restituição de uma só vez (descontando-se 
do benefício) ou mediante acordo de parcelamento (art. 115, II e § 1º, da Lei 8.213/1991 
e art. 154, II e § 2º, do Dec. 3.048/1999). Na impossibilidade da realização desses 
descontos, seja porque o beneficiário deixou de sê-lo (suspensão ou cessação), seja 
porque seu benefício é insuficiente para a realização da restituição de uma só vez ou, 
ainda, porque a pessoa que recebeu os valores o fez indevidamente jamais tendo sido a 
real beneficiária, a lei não prevê a inscrição em dívida ativa. Nessas situações, por falta 
de lei específica que determine a inscrição em dívida ativa, torna-se imperativo que seu 
ressarcimento seja precedido de processo judicial para o reconhecimento do direito do 
INSS à repetição. De ressaltar, ademais, que os benefícios previdenciários 
indevidamente recebidos, qualificados como enriquecimento ilícito, não se enquadram 
no conceito de crédito tributário ou não tributário previsto no art. 39, § 2º, da Lei 
4.320/1964, a justificar sua inscrição em dívida ativa. Sendo assim, o art. 154, § 4º, II, 
do Dec. 3.048/99, que determina a inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário 
pago indevidamente, não encontra amparo legal. Precedentes citados: AgRg no AREsp. 
225.034-BA, Segunda Turma, DJe 19/2/2013; e AgRg no AREsp 188.047-AM, 
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Primeira Turma, DJe 10/10/2012. REsp 1.350.804-PR, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 12/6/2013 (Informativo nº 0522). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO POST MORTEM DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO 
POR MORTE. 

Não se admite o recolhimento post mortem de contribuições previdenciárias a fim 
de que, reconhecida a qualidade de segurado do falecido, seja garantida a 
concessão de pensão por morte aos seus dependentes. De fato, esse benefício é 
devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, mas desde que exista, ao 
tempo do óbito, a qualidade de segurado do instituidor. Nesse contexto, é 
imprescindível o recolhimento das contribuições pelo próprio contribuinte, de acordo 
com o art. 30, II, da Lei 8.212/1991. Sendo assim, não obstante o exercício de atividade 
pelo segurado obrigatório ensejar sua filiação obrigatória no RGPS, para seus 
dependentes perceberem a pensão por morte, são necessários a inscrição e o 
recolhimento das respectivas contribuições em época anterior ao óbito, diante da 
natureza contributiva do sistema. Dessa forma, não há base legal para uma inscrição 
post mortem ou para que sejam regularizadas, após a morte do segurado, as 
contribuições não recolhidas em vida por ele. Precedente citado: REsp 1.328.298-PR, 
Segunda Turma, DJe 28/9/2012. REsp 1.346.852-PR, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 21/5/2013 (Informativo nº 0525). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 

Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras. 
A incidência decorre do fato de que o adicional de horas extras integra o conceito de 
remuneração. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.311.474-PE, DJe 17/9/2012, e 
AgRg no AREsp 69.958-DF, DJe 20/6/2012. AgRg no REsp 1.222.246-SC, Rel. Min. 
Humberto Martins, julgado em 6/12/2012 (Informativo nº 0514). 

 

 Benefícios 

Voltar ao sumário. 

Primeira Seção 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO 
ANTERIOR À LEI 8.213/1991. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC 
E RES. 8/2008-STJ).   

É possível a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição 
mediante o cômputo de atividade rural com registro em carteira profissional em 



 

194 

 

período anterior ao advento da Lei 8.213/1991 para efeito da carência exigida pela 
Lei de Benefícios. De fato, estabelece o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que “o tempo 
de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 
será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”. 
Entretanto, não ofende o citado dispositivo o reconhecimento do tempo de serviço 
exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para efeito de carência, 
tendo em vista que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 
legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e 
previdência rural (FUNRURAL). Assim, o trabalhador rural não pode ser 
responsabilizado pela comprovação do recolhimento das contribuições vertidas ao 
fundo. Ademais, na atual legislação, o parágrafo único do art. 138 da Lei 8.213/1991 
expressamente considera o tempo de contribuição devido aos regimes anteriores a sua 
vigência. Por fim, o art. 63 da Lei 4.214/1963 (Estatuto do Trabalhador Rural) 
determinava que os contratos de trabalhos, se constantes de anotações em carteira 
profissional, não poderiam ser contestados. Precedente citado: REsp 554.068-SP, 
Quinta Turma, DJ 17/11/2003. REsp 1.352.791-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
julgado em 27/11/2013 (Informativo nº 0532). 

 

Primeira Seção  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE NA HIPÓTESE DE 
FILHO MAIOR DE 21 ANOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC 
E RES. 8/2008-STJ). 

O filho maior de 21 anos, ainda que esteja cursando o ensino superior, não tem 
direito à pensão por morte, ressalvadas as hipóteses de invalidez ou deficiência 
mental ou intelectual previstas no art. 16, I, da Lei 8.213/1991. O art. 16, I, da Lei 
8.213/1991 é taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário legislar positivamente, 
usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes citados: MS 12.982-DF, Corte 
Especial, DJe 31/3/08; REsp 771.993-RS, Quinta Turma, DJ 23/10/06; e AgRg no Ag 
1.076.512-BA, Sexta Turma, DJe 3/8/11. REsp 1.369.832-SP, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, julgado em 12/6/2013 (Informativo nº 0525). 

 

Primeira Seção  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO E DESNECESSIDADE 
DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA 
APOSENTADORIA ANTERIOR. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 
CPC E RES. 8/2008-STJ). 

É possível a renúncia à aposentadoria por tempo de serviço (desaposentação) 
objetivando a concessão de novo benefício mais vantajoso da mesma natureza 
(reaposentação), com o cômputo dos salários de contribuição posteriores à 
aposentadoria anterior, não sendo exigível, nesse caso, a devolução dos valores 
recebidos em razão da aposentadoria anterior. Precedentes citados: AgRg no REsp 
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1.270.606-RS, Sexta Turma, DJe 12/4/2013; AgRg no REsp 1.321.325-RS, Segunda 
Turma, DJe 20/8/2012, e AgRg no REsp 1.255.835-PR, Quinta Turma, DJe 12/9/2012. 
REsp 1.334.488-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8/5/2013 
(Informativo nº 0520). 

 

Terceira Seção  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 
PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. 

Para a concessão de pensão por morte, é possível a comprovação da união estável 
por meio de prova exclusivamente testemunhal. Ressalte-se, inicialmente, que a 
prova testemunhal é sempre admissível caso a legislação não disponha em sentido 
contrário. Ademais, a Lei 8.213/1991 somente exige prova documental quando se tratar 
de comprovação do tempo de serviço. Precedentes citados: REsp 778.384-GO, Quinta 
Turma, DJ 18/9/2006; e REsp 783.697-GO, Sexta Turma, DJ 9/10/2006. AR 3.905-PE, 
Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ-PR), julgado em 
26/6/2013 (Informativo nº 0527). 

 

Terceira Seção  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL NO 
CASO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. 

No caso de benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença, a 
renda mensal inicial será calculada de acordo com o disposto no art. 36, § 7º, do 
Dec. 3.048/1999, exceto quando o período de afastamento tenha sido intercalado 
com períodos de atividade laborativa, hipótese em que incidirá o art. 29, § 5º, da 
Lei 8.213/1991. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.153.905-SC, Sexta Turma, DJe 
7/2/2013; AgRg no REsp 1.024.748-MG, Quinta Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no Ag 
1270670-PR, Sexta Turma, DJe 23/5/2012. AgRg nos EREsp 909.274-MG, Rel. Min. 
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ-PE), julgado em 
12/6/2013 (Informativo nº 0527). 

 

Terceira Seção  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL PARA 
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. 

Para a concessão de aposentadoria rural, a certidão de nascimento dos filhos que 
qualifique o companheiro como lavrador deve ser aceita como início de prova 
documental do tempo de atividade rurícola da companheira. Precedentes citados: 
AgRg no AG 1.274.601-SP, Sexta Turma, DJe 20/9/2010 e AgRg no REsp 951.518-SP, 
Quinta Turma, DJe 29/9/2008. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
julgado em 24/4/2013 (Informativo nº 0522). 

 

Terceira Seção  
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE 
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. 

É possível ao tribunal, na ação rescisória, analisar documento novo para efeito de 
configuração de início de prova material destinado à comprovação do exercício de 
atividade rural, ainda que esse documento seja preexistente à propositura da ação 
em que proferida a decisão rescindenda referente à concessão de aposentadoria 
rural por idade. Nesse caso, é irrelevante o fato de o documento apresentado ser 
preexistente à propositura da ação originária, pois devem ser consideradas as condições 
desiguais pelas quais passam os trabalhadores rurais, adotando-se a solução pro misero. 
Dessa forma, o documento juntado aos autos é hábil à rescisão do julgado com base no 
art. 485, VII, do CPC, segundo o qual a sentença de mérito transitada em julgado pode 
ser rescindida quando, “depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja 

existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável”. AR 3.921-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado 
em 24/4/2013 (Informativo nº 0522). 

 

Primeira Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE 
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DE EX-COMBATENTE COM A PENSÃO 
ESPECIAL PREVISTA NO ART. 53 DO ADCT. MESMO FATO GERADOR. 

Não é possível a cumulação de pensão previdenciária de ex-combatente com a 
pensão especial prevista no art. 53 da ADCT, se possuírem o mesmo fato gerador.  
Caso a pensão especial e o benefício previdenciário tenham o mesmo fato gerador, qual 
seja, a condição de ex-combatente do de cujos, restará impossibilitada a cumulação, 
conforme preceitua o art. 53, II, do ADCT. Perceber outra aposentadoria/pensão 
instituída para beneficiar o ex-combatente que não recebe nenhum rendimento dos 
cofres públicos é, de forma direta e frontal, colidir com o obstáculo que o legislador 
constitucional instituiu no inc. II do art. 53 do ADCT. Precedentes citados: AgRg no 
REsp. 868.439-RJ, DJe 22/11/2010, e AgRg no AgRg no REsp 1.076.853-RN, DJe 
2/8/2010. AgRg no REsp 1.314.687-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
julgado em 27/11/2012 (Informativo nº 0512). 

 

Primeira Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AGRAVAMENTO DA 
LESÃO INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM. 

Deve ser considerado, para fins de auxílio-acidente, o percentual estabelecido pela 
lei vigente no momento em que se dá o agravamento das lesões incapacitantes do 
beneficiário, e não o do momento em que o benefício foi concedido inicialmente. O 
agravamento da lesão incapacitante tem como consequência a alteração do auxílio-
acidente, sendo considerado um novo fato gerador para a concessão do benefício. Dessa 
forma, o agravamento da lesão gera a concessão de um novo benefício, devendo-se 
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aplicar a lei em vigor na data do fato agravador, por incidência do princípio tempus regit 
actum. AgRg no REsp 1.304.317-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 
4/12/2012 (Informativo nº 0512). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE GOZO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA PARA EFEITO DA CARÊNCIA NECESSÁRIA À 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. 

O período de recebimento de auxílio-doença deve ser considerado no cômputo do 
prazo de carência necessário à concessão de aposentadoria por idade, desde que 
intercalado com períodos contributivos. Isso porque, se o período de recebimento de 
auxílio-doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991), 
consequentemente, também deverá ser computado para fins de carência, se recebido 
entre períodos de atividade (art. 55, II, da Lei 8.213/1991). Da mesma forma, o art. 60, 
III, do Dec. 3.048/1999 estabelece que, enquanto não houver lei específica que 
discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição o período em que o 
segurado tenha recebido auxílio-doença entre períodos de atividade. Precedentes 
citados: REsp 1.243.760-PR, Quinta Turma, DJe 9/4/2013; e AgRg no REsp 1.101.237-
RS, Quinta Turma, DJe 1º/2/2013. REsp 1.334.467-RS, Rel. Min. Castro Meira, 
julgado em 28/5/2013 (Informativo nº 0524). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO 
DO SALÁRIO-MATERNIDADE. 

É do INSS — e não do empregador — a responsabilidade pelo pagamento do 
salário-maternidade à segurada demitida sem justa causa durante a gestação. Isso 
porque, ainda que o pagamento de salário-maternidade, no caso de segurada empregada, 
constitua atribuição do empregador, essa circunstância não afasta a natureza de 
benefício previdenciário da referida prestação. Com efeito, embora seja do empregador 
a responsabilidade, de forma direta, pelo pagamento dos valores correspondentes ao 
benefício, deve-se considerar que, nessa hipótese, o empregador tem direito a efetuar a 
compensação dos referidos valores com aqueles correspondentes às contribuições 
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. REsp 1.309.251-RS, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/5/2013 (Informativo nº 0524). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DOS ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO 
PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Para a concessão de aposentadoria por invalidez, na hipótese em que o laudo 
pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser 
considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/1991, os 
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aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. Precedentes 
citados: AgRg no Ag 1.425.084-MG, Quinta Turma, DJe 23/4/2012; AgRg no AREsp 
81.329-PR, Quinta Turma, DJe 1º/3/2012, e AgRg no Ag 1.420.849-PB, Sexta Turma, 
DJe 28/11/2011. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, 
julgado em 9/4/2013 (Informativo nº 0520). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
RETROATIVA DO DEC. N. 4.882/2003 PARA RECONHECIMENTO DE 
ATIVIDADE ESPECIAL. 

Não é possível a atribuição de efeitos retroativos ao Dec. n. 4.882/2003 para fins de 
conversão de tempo de serviço comum em especial. Até a edição do Dec. n. 
2.171/1997, era considerada especial a atividade exercida com exposição a ruídos 
superiores a 80 decibéis. Após essa data, o nível de ruído tido como prejudicial passou a 
ser superior a 90 decibéis. A partir do Dec. n. 4.882/2003, o limite de tolerância ao 
agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis. Nesse contexto, deve-se aplicar a lei 
vigente à época em que a atividade foi exercida para embasar o reconhecimento do 
tempo de serviço prestado sob condições especiais, em observância ao princípio do 
tempus regit actum, não havendo como se atribuir, para isso, retroatividade à nova 
norma regulamentadora sem expressa previsão legal, sob pena de ofensa ao disposto no 
art. 6º da LINDB. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.263.023-SC, DJe 24/5/2012, e 
AgRg no REsp 1.146.243-RS, DJe 12/3/2012. REsp 1.355.702-RS, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 6/12/2012 (Informativo nº 0514). 

 

Quinta Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE GOZO DE 
AUXÍLIO-ACIDENTE PARA EFEITO DA CARÊNCIA NECESSÁRIA À 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. 

O período em que o segurado estiver recebendo apenas auxílio-acidente é apto a 
compor a carência necessária à concessão de aposentadoria por idade. De acordo 
com o § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, o período de recebimento de “benefícios por 

incapacidade” será computado como tempo de contribuição, portanto de carência, para 

efeito de concessão de aposentadoria por idade. Não é correta a interpretação que 
restringe o conceito de "benefícios por incapacidade", de modo a considerar que este 
compreende apenas o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, não abrangendo o 
auxílio-acidente. Isso porque não é possível extrair a referida limitação dos artigos de lei 
que regem o tema. Desse modo, cabe invocar a regra de hermenêutica segundo a qual 
"onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir". REsp 1.243.760-PR, Rel. 
Min. Laurita Vaz, julgado em 2/4/2013 (Informativo nº 0518). 

 

 Questões Processuais 
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Voltar ao sumário. 

Primeira Seção  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. FORMA DE 
DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO EM 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA POSTERIORMENTE 
REVOGADA. 

Na devolução de benefício previdenciário recebido em antecipação dos efeitos da 
tutela (art. 273 do CPC) a qual tenha sido posteriormente revogada, devem ser 
observados os seguintes parâmetros: a) a execução de sentença declaratória do 
direito deverá ser promovida; e b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o 
INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios 
previdenciários em manutenção até a satisfação do crédito. Isso porque o caráter 
alimentar dos benefícios previdenciários está ligado ao princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, de forma que as imposições obrigacionais sobre os 
respectivos proventos não podem comprometer o sustento do segurado. REsp 
1.384.418-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013 (Informativo nº 
0524). 

 

Primeira Seção  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO EM RAZÃO DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSTERIORMENTE 
REVOGADA. 

O segurado da Previdência Social tem o dever de devolver o valor de benefício 
previdenciário recebido em antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC) a 
qual tenha sido posteriormente revogada. Historicamente, a jurisprudência do STJ, 
com fundamento no princípio da irrepetibilidade dos alimentos, tem isentado os 
segurados do RGPS da obrigação de restituir valores obtidos por antecipação de tutela 
que posteriormente tenha sido revogada. Já os julgados que cuidam da devolução de 
valores percebidos indevidamente por servidores públicos evoluíram para considerar 
não apenas o caráter alimentar da verba, mas também a boa-fé objetiva envolvida na 
situação. Nestes casos, o elemento que evidencia a boa-fé objetiva consiste na legítima 
confiança ou justificada expectativa de que os valores recebidos sejam legais e de que 
passem a integrar definitivamente o seu patrimônio. Nas hipóteses de benefícios 
previdenciários oriundos de antecipação de tutela, não há dúvida de que existe boa-fé 
subjetiva, pois, enquanto o segurado recebe os benefícios, há legitimidade jurídica, 
apesar de precária. Do ponto de vista objetivo, todavia, não há expectativa de 
definitividade do pagamento recebido via tutela antecipatória, não podendo o titular do 
direito precário pressupor a incorporação irreversível da verba ao seu patrimônio. 
Efetivamente, não há legitimidade jurídica para o segurado presumir que não terá de 
devolver os valores recebidos, até porque, invariavelmente, está o jurisdicionado 
assistido por advogado e, conforme o disposto no art. 3º da LINDB — segundo o qual 
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece —, deve estar ciente da 
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precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia 
previdenciária quanto ao mérito. Ademais, em uma escala axiológica, evidencia-se a 
desproporcionalidade da hipótese analisada em relação aos casos em que o próprio 
segurado pode tomar empréstimos de instituição financeira e consignar descontos em 
folha, isto é, o erário "empresta" — via antecipação de tutela posteriormente cassada — 
ao segurado e não pode cobrar sequer o principal. Já as instituições financeiras 
emprestam e recebem, mediante desconto em folha, não somente o principal como 
também os juros remuneratórios. REsp 1.384.418-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 12/6/2013 (Informativo nº 0524). 

 

Primeira Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REFORMATIO IN 
PEJUS EM REEXAME NECESSÁRIO. 

O Tribunal, em remessa necessária, inexistindo recurso do segurado, não pode 
determinar a concessão de benefício previdenciário que entenda mais vantajoso ao 
segurado. É certo que o juiz pode conceder ao autor benefício previdenciário diverso do 
requerido na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício 
concedido, sem que isso configure julgamento extra petita ou ultra petita. Esse 
entendimento, ressalte-se, leva em consideração os fins sociais das normas 
previdenciárias, bem como a hipossuficiência do segurado. Contudo, a referida 
possibilidade não se estende à hipótese de julgamento da remessa necessária (art. 475 do 
CPC), tendo em vista sua específica devolutividade, restrita à confirmação da sentença e 
à consequente promoção da maior segurança possível para a Fazenda Pública, evitando-
se que esta seja indevidamente condenada. Nesse contexto, a concessão de benefício 
mais vantajoso ao beneficiário no julgamento de remessa necessária importaria 
verdadeira reformatio in pejus¸ situação que não pode ser admitida (Súmula 45 do STJ). 
Precedentes citados: EDcl no REsp 1.144.400-SC, Sexta Turma, DJe 27/8/2012; e REsp 
1.083.643-MG, Quinta Turma, DJe 3/8/2009. REsp 1.379.494-MG, Rel. Min. Sérgio 
Kukina, julgado em 13/8/2013 (Informativo nº 0528). 

 
Primeira Turma  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO A QUO PARA 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. 
O termo inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação da 
autarquia previdenciária se ausente prévio requerimento administrativo ou prévia 
concessão de auxílio-doença. O laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do 
juiz quanto a alguma incapacidade ou mal surgido anteriormente à propositura da ação, 
sendo que a citação válida constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC). 
Precedentes citados: EREsp 735.329-RJ, DJe 6/5/2011; AgRg no Ag 1.182.730-SP, DJe 
1º/2/2012; AgRg no AgRg no Ag 1.239.697-SP, 5/9/2011, e REsp 1.183.056-SP, DJe 
17/8/2011. AgRg no AREsp 145.255-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
julgado em 27/11/2012 (Informativo nº 0511). 
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Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL. 

O juiz pode conceder ao autor benefício previdenciário diverso do requerido na 
inicial, desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício concedido. 
Isso porque, tratando-se de matéria previdenciária, deve-se proceder, de forma menos 
rígida, à análise do pedido. Assim, nesse contexto, a decisão proferida não pode ser 
considerada como extra petita ou ultra petita. AgRg no REsp 1.367.825-RS, Rel. Min. 
Humberto Martins, julgado em 18/4/2013 (Informativo nº 0522). 

 

Segunda Turma  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. 

O prévio requerimento administrativo é indispensável para o ajuizamento da ação 
judicial em que se objetive a concessão de benefício previdenciário quando se 
tratar de matéria em que não haja resistência notória por parte do INSS à 
pretensão do beneficiário. A Segunda Turma do STJ firmou o entendimento de que o 
interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se 
nas hipóteses de recusa de recebimento do requerimento e de negativa de concessão do 
benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido seja pela notória 
resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Com efeito, se o segurado postulasse 
sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o 
objeto da ação, correr-se-ia o risco de a Justiça Federal substituir definitivamente a 
Administração Previdenciária. AgRg no REsp 1.341.269-PR, Rel. Min. Castro Meira, 
julgado em 9/4/2013 (Informativo nº 0520). 

 

  


