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Estimado leitor, com o objetivo de mantê-lo devidamente informado quanto às 

novidades fundamentais, disponibilizaremos neste arquivo as alterações legislativas ou 

jurisprudenciais de destaque ocorridas ao longo do ano de 2019.  

Por essa iniciativa da Alteridade Editora, pretendemos alimentar sempre que necessário 

o presente texto, de maneira a suplementar e atualizar o conteúdo da 1ª Edição.  

Muito obrigado pelo prestígio da leitura de nosso trabalho 

 

PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES À 1ª EDIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA 

 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

... 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de 

aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

... 

� 4. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, 

adicional noturno e adicional de insalubridade.  

� STF. “1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas 

do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da 

solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente 

devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que 

tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam 

à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de 

contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por 

fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base 

econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do 

servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade’” (RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019 – 

Repercussão Geral – Tema 163) 

... 

� | 8. O labor prestado à Administração Pública, sob contratação reputada nula pela falta de realização de 

prévio concurso público, produz efeitos previdenciários, desde que ausente simulação ou fraude na 

investidura ou contratação, tendo em vista que a relação jurídica previdenciária inerente ao RGPS, na 

modalidade de segurado empregado, é relativamente independente da relação jurídica de trabalho a ela 

subjacente. 

� TNU. “Labor prestado à administração sob contrato declarado nulo por ausência de concurso público. 

Reconhecimento dos efeitos previdenciários. Reafirmação da jurisprudência consolidada da TNU sobre o 

tema. Inoponibilidade do decidido pelo STF nos autos do RE 705.140/GO, quando a excelsa corte se ateve 

apenas ao dimensionamento dos efeitos típicos da relação trabalhista. Incidente da parte autora 



CONHECIDO E PROVIDO, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: o labor prestado à Administração Pública, sob 

contratação reputada nula pela falta de realização de prévio concurso público, produz efeitos 

previdenciários, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação, tendo em vista que 

a relação jurídica previdenciária inerente ao RGPS, na modalidade de segurado empregado, é relativamente 

independente da relação jurídica de trabalho a ela subjacente”. (PEDILEF 0502656-69.2018.4.05.8404, Rel. 

Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, j. 18.09.2019, Acórdão publicado em 23.09.2019 – 

Representativo de Controvérsia – Tema 209). 

... 

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

... 

III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade 

mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o 

tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente 

federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

1. Contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e de faltas atestadas por médicos 

como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 

� STF. Não reconhecimento de repercussão geral (ARE 1177289, Rel. Min. Presidente, j. 15.02.2019 – 

Repercussão Geral – Tema 1029). 

... 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime 

próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

... 

� 5. Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da 

observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, 

aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. 

� STF. Repercussão Geral reconhecida. (RE 1162672 RG, Rel. Min. Presidente, j. 22.11.2018, DJe 30.11.2018 – 

Repercussão Geral – Tema 1019) 

Aguarda-se julgamento. 

... 

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de 

contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de 

agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso 

XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

103, de 2019) 

… 

|3. Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de 

atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 

STF. EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. 

Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. 

Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão 

geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. (ARE 1215727, Re. Min. Presidente, j. 

30/08/2019, DJE 26/09/2019 - Repercussão Geral - Tema 1057) 

... 



§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida 

pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente 

federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-

B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019) 

1. Discute-se a possibilidade de concessão de pensão por morte ao marido não inválido, 

mesmo na hipótese de o óbito da segurada ter ocorrido em tempo anterior à Constituição 

Federal de 1988. 

... 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0501742-39.2017.4.05.8501, Decisão de 

afetação 21/02/2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 204). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

... 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

| 1. Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. 

STF. Repercussão Geral reconhecida (RE 1187267 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/05/2019 – Tema 1048). 

Aguarda-se julgamento 

... 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 

e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

... 

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre 

o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, 

observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

... 

|3. Discute-se se, uma vez cassada a aposentadoria estatutária, pode o respectivo tempo de contribuição 

ser aproveitado para a obtenção de aposentadoria em outro regime, no caso o RGPS. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0053962-51.2016.4.02.5151, Rel. Juiz Federal Erivaldo 

Ribeiro dos Santos, j. 18.09.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 233). 

Aguarda-se julgamento. 



LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 

... 

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por 

cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

... 

§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de 

contribuição será de: (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)  

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, 

que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado 

facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 12.470, de 

2011) 

II - 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

 

� 1. Discute-se, para os fins do art. 21, § 2º, II, da Lei 8.212/91, se renda própria decorrente de 

atividade informal e de baixa expressão econômica impossibilita a validação dos 

recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0179893-64.2016.4.02.5151, Rel. Juiz Federal 

Gabriel Brum Teixeira, j. 06.11.2019 – Tema 241). 
Aguarda-se julgamento. 

... 

§ 4º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2º deste artigo, a 

família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda 

mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 

1. A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico 

é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 

5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 

12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente 

� TNU. EMENTA: (...) 5. fixada tese jurídica representativa da controvérsia (TEMA 181): "A prévia inscrição no 

Cadastro Único, para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, é requisito essencial para validação 

das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b", e § 4º, da Lei 

8.212/91), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente". (PEDILEF 

0000513-43.2014.4.02.5154, Rel. Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, j. 21.11.2018 – Representativo de 

Controvérsia – Tema 181). 

... 



LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 

... 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada 

pela Lei nº 8.647, de 1993) 

... 

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou 

rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

... 

1. É possível o cômputo para fins previdenciários do trabalho rural a partir dos doze anos de 

idade. 

... 

� TNU. “Discute-se se é possível o cômputo do tempo de serviço rural àquele que tenha menos de 12 anos de 

idade”. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0007460-42.2011.4.03.6302, Rel. Juiz Federal Erivaldo 

Ribeiro dos Santos, j. 22.08.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 219). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

2. I) O processo de industrialização rudimentar por meio do carvoejamento não descaracteriza a condição 

de segurado especial, como extrativista ou silvicultor, desde que exercido de modo sustentável, nos 

termos da legislação ambiental; II) O carvoeiro que não se enquadre como extrativista ou silvicultor, 

limitando-se a adquirir a madeira de terceiros e proceder à sua industrialização, não pode ser considerado 

segurado especial. 

� TNU. EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. 

atividade de carvoeiro. Tema 214 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO e provido para fixar as seguintes teses: I – 

O processo de industrialização rudimentar por meio do carvoejamento não descaracteriza a condição de 

segurado especial, como extrativista ou silvicultor, desde que exercido de modo sustentável, nos termos da 

legislação ambiental; II – O carvoeiro que não se enquadre como extrativista ou silvicultor, limitando-se a 

adquirir a madeira de terceiros e proceder à sua industrialização, não pode ser considerado segurado 

especial. (PEDILEF 0002632-38.2014.4.01.3817, TNU, Rel. Juiz Federal Fabio de Souza Silva, j. 18.09.2019, 

Acórdão publicado em 24.09.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 214). 

... 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 

... 

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado 

desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social. 

... 

� 2. Discute-se se a prorrogação da qualidade de segurado por desemprego involuntário se 

estende ao segurado contribuinte individual. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF  0504272-91.2018.4.05.8400, Rel. Juiz Federal 

Atanair Nasser Ribeiro Lopes, j. 06.11.2019 – Tema 239). 
Aguarda-se julgamento 

... 



Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: 

... 

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser 

comprovada. 

|1. Discute-se se a dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso I do art. 

16 da Lei 8.213/91, em atenção à presunção disposta no §4º do mesmo dispositivo legal, é absoluta ou 

relativa. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0030611-06.2012.4.03.6301, Rel. Juiz Atanair Nasser Ribeiro 

Lopes, j. 18.09.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 226). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em 

razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: 

... 

| 2. Discute-se, em relação aos benefícios administrados pelo INSS, se é possível conhecer em juízo de 

pedido de benefício diverso do efetivamente requerido na via administrativa. 

TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0002358-97.2015.4.01.3507, Rel. Juiz Federal Bianor Arruda 

Bezerra Neto, j. 22.08.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 217). 

Aguarda-se julgamento. 

 

| 3. Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social 

realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício 

previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo. 

STF. Repercussão geral reconhecida. (RE 1171152 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.10.2019, DJe 

10.10.2019 – Repercussão Geral - Tema 1066). 

Aguarda-se julgamento. 

 

|4. Discute-se se a demora excessiva na realização de perícia médica pelo INSS, em razão de 

movimento grevista de seus servidores, enseja a responsabilização civil do Estado por danos 

suportados pelo segurado ante a negativa do empregador em admiti-lo ao labor enquanto 

não liberado o retorno pela perícia médica administrativa. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0001436-92.2016.4.01.3807, Rel. Juiz Federal 

Gabriel Brum Teixeira, j. 06.11.2019 – Tema 242). 
Aguarda-se julgamento. 

... 

§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII 

do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

... 

|2. O contribuinte individual não faz jus ao auxílio-acidente, diante de expressa exclusão legal. 

� TNU. “EMENTA. (...). 2. A análise de tratamento desigual que possa representar lesão ao princípio da 

igualdade parte da averiguação se o fator de discrímen eleito pelo legislador possui razoabilidade à vista dos 

demais interesses constitucionalmente protegidos, voltando-se, em última análise, à concretização do 

interesse público. 3. O contribuinte individual possui regime de trabalho distinto daquele exercido pelo 

empregado, avulso, empregado doméstico e segurado especial, razão pela qual o tratamento diferenciado 



levado a efeito pelo legislador não descura do princípio da igualdade. 4. Precedente do E. STJ no sentido de 

ser indevido o benefício em questão ao contribuinte individual. 5. Recurso a que se nega provimento, 

firmando-se a seguinte tese: o contribuinte individual não faz jus ao auxílio-acidente, diante de expressa 

exclusão legal”. (PEDILEF 0002245-25.2016.4.03.6330, Rel. Juiza Federal Tais Vargas Ferracini de Campos 

Gurgel, j. 09.10.2019, Acórdão publicado em 11.10.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 201). 

... 

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita 

a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência 

do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. 

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

... 

2. Possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido 

judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa. 

 

� STF. Não reconhecimento de repercussão geral (ARE 1172577, Rel. Min. Presidente – j. 02.02.2019 - 

Repercussão Geral – Tema 1025). 

 

� STJ. Representativo da controvérsia. (ProAfR no REsp 1767789/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Primeira Seção, j. 04.06.2019, DJe 21.06.2019 - Representativo da Controvérsia - Tema 1018). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

� STJ. “DECISÃO. Trata-se de embargos de divergência interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) contra acórdão proferido pela Primeira Turma, da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

assim ementado: (...). Discute-se a respeito da possibilidade de execução das parcelas atrasadas do 

benefício previdenciário reconhecido judicialmente, mantida a opção do segurado pelo benefício mais 

vantajoso concedido administrativamente, no curso da ação judicial. (...). Argumenta, em suma, que 

‘enquanto o acórdão paradigma (Segunda Turma), seguindo a jurisprudência dominante do STJ e do STF, 

entendeu não ser possível a execução das parcelas do benefício postulado em juízo, tendo por termo final 

de pagamento a data de concessão do benefício na via administrativa; o acórdão recorrido (Primeira 

Turma), contrariamente, firmou entendimento pela possibilidade da referida execução’. Acrescenta que é 

permitido ao segurado ‘executar os valores relativos a aposentadoria concedida judicialmente, desde que 

observado o lapso entre a data de entrada do requerimento de aposentadoria reconhecida judicialmente e 

a de início do segundo benefício, concedido na via administrativa’. Admito os embargos para melhor 

exame”. (EREsp 1750712, Min. Francisco Falcão, j. 02.05.2019, DJe 07.05.2019) 

Aguarda-se julgamento. 

 

|3. É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne. 

� STF.  “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentado. Retorno ou 

permanência no trabalho. Cobrança de contribuição previdenciária. Possibilidade. Princípio da 

solidariedade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”. (ARE 

1224327 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, j. 26.09.2019, DJe 04.11.2019 – Repercussão Geral – Tema 

1065). 

 

... 

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

... 



2. Definição, para fins de interpretação da regra constante do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.876/98, 

aplicável aos segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de sua 

publicação, qual o divisor mínimo a ser utilizado para o cálculo do salário-de-benefício. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0004024-81.2011.4.01.3311, Decisão de 

afetação 21/02/2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 203). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do 

reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último 

reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. (Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006) 

... 

§ 1º Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do 

reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. (Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006) 

... 

2. Discute-se a fixação do termo inicial da prescrição quinquenal, para recebimento de 

parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente, em ação individual ajuizada 

para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 

41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. 

� STJ. Representativo da Controvérsia admitido. “Delimitação da controvérsia, para fins de afetação 

da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do CPC/2015: ‘Fixação do 

termo inicial da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas de benefício previdenciário 

reconhecidas judicialmente, em ação individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados 

pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado 

em ação civil pública’”. (ProAfR no REsp 1761874/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 

18.12.2018, DJe 07.02.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 1005). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente 

de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 

1. Discute-se o direito ao acréscimo de 25%, em razão da necessidade de assistência 

permanente de outra pessoa, para beneficiários de qualquer aposentadoria. 

� STF. “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, na forma art. 1.021, § 2º, do 

CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o 

território nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei nº. 

8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime 

Geral da Previdência Social, nos termos do voto do Relator”. (AgRg na Pet 8002, Rel. Min. Presidente, j. 

12.03.2019). 

Aguarda-se julgamento. 

 

... 

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) 

... 



§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do 

art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

... 

|6. É viável a consideração, como início de prova material, dos documentos emitidos em 

nome de terceiros integrantes do núcleo familiar, após o retorno do segurado ao meio rural, 

quando corroborada por prova testemunhal idônea. 

� TRF4. “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TRF4. IRDR 21. PROCESSO EM TRÂMITE NOS JEFS. 

IRRELEVÂNCIA. ADOÇÃO DA TÉCNICA DO PROCESSO-MODELO E NÃO CAUSA-PILOTO. 1. É possível a 

admissão, nos Tribunais Regionais Federais, de IRDR suscitado em processo que tramita nos Juizados 

Especiais Federais. 2. Empregada a técnica do julgamento do procedimento-modelo e não da causa-piloto, 

limitando-se o TRF a fixar a tese jurídica, sobretudo, porque o processo tramita no sistema dos Juizados 

Especiais Federais. 3. Tese jurídica: viável a consideração, como início de prova material, dos documentos 

emitidos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar, após o retorno do segurado ao meio rural, 

quando corroborada por prova testemunhal idônea”. (TRF4 5032883-33.2018.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. 

João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 28.08.2019 – Tema 21) 

 

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste 

artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

... 

2. O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da 

aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do 

labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 

 

� STJ. “1. A análise da lide judicial que envolve a proteção do Trabalhador Rural exige do 

julgador sensibilidade, e é necessário lançar um olhar especial a esses trabalhadores para 

compreender a especial condição a que estão submetidos nas lides campesinas. 2. Como leciona 

a Professora DANIELA MARQUES DE MORAES, é preciso analisar quem é o outro e em que este 

outro é importante para os preceitos de direito e de justiça. Não obstante o outro possivelmente 

ser aqueles que foi deixado em segundo plano, identificá-lo pressupõe um cuidado maior. Não 

se pode limitar a apontar que seja o outro. É preciso tratar de tema correlatos ao outro, com 

alteridade, responsabilidade e, então, além de distinguir o outro, incluí-lo (mas não apenas de 

modo formal) ao rol dos sujeitos de direito e dos destinatários da justiça (A Importância do Olhar 

do Outro para a Democratização do Acesso à Justiça, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 35). 3. 

A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º. e 4º. no art. 48 da lei 8.213/1991, abrigou, 

como já referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer temporária ou 

permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação legislativa o mesmo 

Segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade 

avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha 

como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral não preencher o 

período de carência (REsp. 1. 407.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4. A 

aposentadoria híbrida consagra o princípio constitucional de uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo proteção àqueles Trabalhadores 

que migraram, temporária ou definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o 

meio urbano, em busca de uma vida mais digna, e não conseguiram implementar os requisitos 

para a concessão de qualquer aposentadoria, encontrando-se em situação de extrema 



vulnerabilidade social. 5. A inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e 

valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche os requisitos para 

concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria urbana por idade possa integrar os períodos 

de labor rural com outros períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins 

de comprovação da carência de 180 meses para a concessão da aposentadoria híbrida, desde 

que cumprido o requisito etário de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. 6. Analisando o 

tema, esta Corte é uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, 

ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de 

contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período 

contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de 

concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural 

alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 7. A teste 

defendida pela Autarquia Previdenciária, de que o Segurado deve comprovar o exercício de 

período de atividade rural nos últimos quinze anos que antecedem o implemento etário, criaria 

uma nova regra que não encontra qualquer previsão legal. Se revela, assim, não só contrária à 

orientação jurisprudencial desta Corte Superior, como também contraria o objetivo da legislação 

previdenciária. 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural exercido em período remoto, ainda 

que o Segurado não tenha retornado à atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. 

da Lei 8.213/1991 praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência 

desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais jovens, migrando para o 

atividade urbana com o avançar da idade. Na verdade, o entendimento contrário, expressa, 

sobretudo, a velha posição preconceituosa contra o Trabalhador Rural, máxime se do sexo 

feminino. 9. É a partir dessa realidade social experimentada pelos Trabalhadores Rurais que o 

texto legal deve ser interpretado, não se podendo admitir que a justiça fique retida entre o 

rochedo que o legalismo impõe e o vento que o pensamento renovador sopra. A justiça pode ser 

cega, mas os juízes não são. O juiz guia a justiça de forma surpreendente, nos meandros do 

processo, e ela sai desse labirinto com a venda retirada dos seus olhos. 10. Nestes termos, se 

propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, 

anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o 

recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a 

predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no 

momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 11. Recurso 

Especial da Segurada provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que 

prossiga no julgamento do feito analisando a possibilidade de concessão de aposentadoria 

híbrida. (REsp 1674221/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.08.2019, 

DJe 04.09.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 1007) 

... 

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: 

... 

1. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em 

que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no 

interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias 

ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 

� STJ. “Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação 

da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a 

concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da 

prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a 

causa de pedir”. (REsp 1727063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 

02.12.2019 – Representativo da Controvérsia - Tema 995). 

... 

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 

além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 

desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: 

... 



� 2. Discute-se se a anotação de vínculo empregatício realizada extemporaneamente em CTPS tem a 

serventia de início de prova material para fins previdenciários (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91) ou se 

depende de outros elementos materiais de prova a corroborá-la. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0500540-27.2017.4.05.8307, Rel. Juiz Federal 

Gabriel Brum Teixeira, j. 06.11.2019 – Tema 240). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; 

... 

2. O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-

doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como 

tempo de serviço especial. 

� STJ. "1. Até a edição do Decreto 3.048/1999 inexistia na legislação qualquer restrição ao cômputo do tempo 

de benefício por incapacidade não acidentário para fins de conversão de tempo especial. Assim, 

comprovada a exposição do Segurado a condições especiais que prejudicassem a sua saúde e a integridade 

física, na forma exigida pela legislação, reconhecer-se-ia a especialidade pelo período de afastamento em 

que o Segurado permanecesse em gozo de auxílio-doença, seja este acidentário ou previdenciário. 2. A 

partir da alteração então promovida pelo Decreto 4.882/2003, nas hipóteses em que o Segurado fosse 

afastado de suas atividades habituais especiais por motivos de auxílio-doença não acidentário, o período de 

afastamento seria computado como tempo de atividade comum. 3. A justificativa para tal distinção era o 

fato de que, nos períodos de afastamento em razão de benefício não acidentário, não estaria o Segurado 

exposto a qualquer agente nocivo, o que impossibilitaria a contagem de tal período como tempo de serviço 

especial. 4. Contudo, a legislação continuou a permitir o cômputo, como atividade especial, de períodos em 

que o Segurado estivesse em gozo de salário-maternidade e férias, por exemplo, afastamentos esses que 

também suspendem o seu contrato de trabalho, tal como ocorre com o auxílio-doença não acidentário, e 

retiram o Trabalhador da exposição aos agentes nocivos. Isso denota irracionalidade na limitação imposta 

pelo decreto regulamentar, afrontando as premissas da interpretação das regras de Direito Previdenciário, 

que prima pela expansão da proteção preventiva ao Segurado e pela máxima eficácia de suas salvaguardas 

jurídicas e judiciais. 5. Não se pode esperar do poder judicial qualquer interpretação jurídica que venha a 

restringir ou prejudicar o plexo de garantias das pessoas, com destaque para aquelas que reinvindicam 

legítima proteção do Direito Previdenciário. Pelo contrário, o esperável da atividade judicante é que 

restaure visão humanística do Direito, que foi destruída pelo positivismo jurídico. 6. Deve-se levar em conta 

que a Lei de Benefícios não traz qualquer distinção quanto aos benefícios auxílio-doença acidentário ou 

previdenciário. Por outro lado, a Lei 9.032/1995 ampliou a aproximação da natureza jurídica dos dois 

institutos e o § 6o. do artigo 57 da Lei 8.213/1991 determinou expressamente que o direito ao benefício 

previdenciário da aposentadoria especial será financiado com os recursos provenientes da contribuição 

deque trata o art. 22, II da Lei 8.212/1991, cujas alíquotas são acrescidas conforme a atividade exercida pelo 

Segurado a serviço da empresa, alíquotas, estas, que são recolhidas independentemente de estar ou não o 

Trabalhador em gozo de benefício. 7. Note-se que o custeio do tempo de contribuição especial se dá por 

intermédio de fonte que não é diretamente relacionada à natureza dada ao benefício por incapacidade 

concedido ao Segurado, mas sim quanto ao grau preponderante de risco existente no local de trabalho 

deste, o que importa concluir que, estando ou não afastado por benefício movido por acidente do trabalho, 

o Segurado exposto a condições nocivas à sua saúde promove a ocorrência do fato gerador da contribuição 

previdenciária destinada ao custeio do benefício de aposentadoria especial. 8. Tais ponderações, permitem 

concluir que o Decreto 4.882/2003 extrapolou o limite do poder regulamentar administrativo, restringindo 

ilegalmente a proteção exclusiva dada pela Previdência Social ao trabalhador sujeito a condições especiais 

que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. 9. Impõe-se reconhecer que o Segurado faz jus à 

percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu 

recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que 

permite a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em 

gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como 

tempo de serviço especial" (REsp 1759098/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 

26.06.2019, DJe 01.08.2019 - Representativo da Controvérsia - Tema 998). 

... 

| 3. Discute-se se, para o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública 

profissional, objetivando fins previdenciários, exige-se além da remuneração, mesmo que indireta, a 



comprovação da presença de algum outro requisito em relação à execução do ofício para o qual recebia a 

instrução. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0525048-76.2017.4.05.8100, Rel. Juiz Federal Sergio de 

Abreu Brito, j. 22.08.2019 - Representativo da Controvérsia - Tema 216). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 57. 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. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) 

... 

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem 

intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o 

período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

... 

| 4. Discute-se se, para o reconhecimento de tempo especial pela exposição nociva ao agente 

físico eletricidade, há necessidade de comprovar a habitualidade e a permanência. 

TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405, j. 

23.05.2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 210). 

Aguarda-se julgamento. 

 

|5. Possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após 

a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo. 

 

STJ. Representativo da Controvérsia admitido. (ProAfR no REsp 1831371, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Seção, j. 01.10.2019, DJe 21.10.2019 - Representativo da Controvérsia – Tema 1031). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

| 6. É possível reconhecer a caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de 

arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade 

nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 

STJ. “1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 

e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a 

aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura 

expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que 

coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da 

Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não 

significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o 

ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do 

trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, 

fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é 

possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que 

comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. 

Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de 

vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada 

a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In 

casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo 

especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o 



acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade da atividade”. (Pet 

10.679/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019) 

... 

12. Para o período anterior à vigência da Lei nº 9.032/95, é possível o enquadramento, por 

categoria profissional, dos trabalhadores rurais para empresas agroindustriais e 

agrocomerciais.  

... 

STJ. “O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado 

especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por 

categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou 

contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou 

aposentadoria especial, respectivamente. (...). Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente 

para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na 

lavoura da cana-de-açúcar”. (PUIL 452/PE, Rel. Mi. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.05.2019, DJe 

14.06.2019) 

... 

| 19. No período anterior a 29/04/1995, é possível fazer-se a qualificação do tempo de serviço como 

especial a partir do emprego da analogia, em relação às ocupações previstas no Decreto n.º 53.831/64 e 

no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso, necessário que o órgão julgador justifique a semelhança entre a 

atividade do segurado e a atividade paradigma, prevista nos aludidos decretos, de modo a concluir que 

são exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. A necessidade de 

prova pericial, ou não, de que a atividade do segurado é exercida em condições tais que admitam a 

equiparação deve ser decidida no caso concreto. 

 

TNU. “TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO POR SIMPLES 

ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE NÃO LISTADA NO DECRETO N.º 53.831/64 NEM NO DECRETO N.º 83.080/79. 

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA SIMILARIDADE MEDIANTE O EMPREGO DA ANALOGIA. POSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PROVA DA INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU PENOSIDADE A SER AVALIADA NO CASO 

CONCRETO. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (PEDILEF 0502252-37.2017.4.05.8312, 

Rel. Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, j. 22.08.2019, Acórdão publicado em 03.09.2019 – 

Representativo da Controvérsia – Tema 198). 

 

20. Discute-se a possibilidade de enquadramento de atividade como especial por exposição a 

agentes biológicos, quando os serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do 

Decreto 3.048/99. 

 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0500012-70.2015.4.05.8013, Decisão de 

afetação 21/02/2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 205). 

Aguarda-se julgamento. 

 

| 21. Discute-se se é necessária a indicação, no PPP, do profissional habilitado para registro de condições 

ambientais e monitoração biológica, para fins de reconhecimento da atividade como especial. 

TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0500940-26.2017.4.05.8312, j. 25.04.2019 – 

Representativo de Controvérsia – Tema 208). 

Aguarda-se julgamento. 

 

| 22. Discute-se se, para o reconhecimento de tempo especial pela exposição nociva aos agentes 

biológicos mencionados na legislação previdenciária, há necessidade de comprovar a habitualidade e a 

permanência. 



TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500, j. 23.05.2019 – 

Representativo de Controvérsia – Tema 211). 

Aguarda-se julgamento. 

 

|23. Discute-se se, para o reconhecimento de tempo de serviço especial dos trabalhadores 

que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes 

hospitalares por exposição aos agentes biológicos elencados sob o código 1.3.2 do quadro do 

anexo ao Decreto nº 53.831/64, exige-se a efetiva demonstração da exposição habitual 

àqueles agentes nocivos ou se, ao contrário, o enquadramento decorre de simples presunção 

de insalubridade por categoria profissional. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0000861-27.2015.4.01.3805, Rel. Juíza Federal 

Polyana Falcão Brito, j. 06.11.2019 – Tema 238). 
Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes 

prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria 

especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 

9.528, de 1997) 

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante 

formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa 

ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico 

do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação 

dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 

... 

| 4. Discute-se os critérios de aferição da eficácia do Equipamento de Proteção Individual na análise do 

direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0004439-44.2010.4.03.6318, TNU, Rel. Juiz Federal Fabio de 

Souza Silva, j. 27.06.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 213). 

Aguarda-se julgamento. 

 

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de 

tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de 

tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei 

nº 9.732, de 11.12.98) 

... 

| 3. Após 03/12/1998, para o segurado contribuinte individual, não é possível o reconhecimento de 

atividade especial em virtude da falta de utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, 

salvo nas hipóteses de: (a) exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais; (b) exposição a 

agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes do Grupo 1 da lista da LINACH; ou (c) 

demonstração com fundamento técnico de inexistência, no caso concreto, de EPI apto a elidir a nocividade 

da exposição ao agente agressivo a que se submeteu o segurado. 

 

� TNU. “TEMPO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NÃO UTILIZAÇÃO DE EPI. TESE FIXADA: ‘APÓS 

03/12/1998, PARA O SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, NÃO É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE 

ATIVIDADE ESPECIAL EM VIRTUDE DA FALTA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(EPI) EFICAZ, SALVO NAS HIPÓTESES DE: (A) EXPOSIÇÃO AO AGENTE FÍSICO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES 

LEGAIS; (B) EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS, CONSTANTES DO 



GRUPO 1 DA LISTA DA LINACH; OU (C) DEMONSTRAÇÃO, com fundamento técnico, DE INEXISTÊNCIA, NO 

CASO CONCRETO, DE EPI APTO A ELIDIR A NOCIVIDADE DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE AGRESSIVO A QUE SE 

SUBMETEU O SEGURADO’. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (PEDILEF 5000075-

62.2017.4.04.7128, Rel. Juiz Federal Sergio de Abreu Brito, j. 22.08.2019, Acórdão publicado em 27.08.2019 

– Representativo de Controvérsia – Tema 188) 

... 

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e 

enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

... 

§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta 

subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. (Incluído pela Lei nº 

13.135, de 2015) 

| 1. Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência 

Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido 

judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e 

aguardando o deferimento do benefício. 

STJ. “Admitida a afetação no âmbito da Controvérsia 63/STJ, mediante modificação da delimitação da 

tese controvertida para: ‘Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral 

de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) 

concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava 

trabalhando e aguardando o deferimento do benefício’”. (ProAfR no REsp 1786590/SP, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.05.2019, DJe 03.06.2019 – Representativo da Controvérsia – 

Tema 1013) 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) 

dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. 

(Redação dada pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003) 

... 

| 5. Possibilidade de concessão de licença-maternidade à mãe não gestante, em união estável 

homoafetiva, cuja companheira engravidou após procedimento de inseminação artificial. 

� STF. Repercussão geral reconhecida. (RE 1211446 RG, Rel.: Min. Luiz Fux, j. 07.11.2019, DJe 19.11.2019 – 

Repercussão Geral - Tema 1072). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-

maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao 

cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do 

falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade. 

(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

� 1. Discute-se se é cabível o pagamento de salário-maternidade em favor do genitor, no caso de 

falecimento de segurada que a ele faria jus, no caso de o óbito da mãe ser anterior à edição da 

Lei nº 12.873/2013, que incluiu o art. 71-B na Lei nº 8.213/91. 

� TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF  0072880-17.2013.4.01.3800, Rel. Juíza Federal 

Polyana Falcão Brito, j. 06.11.2019 – Tema 236). 



Aguarda-se julgamento. 

... 

§ 2º O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período 

entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário e será calculado 

sobre: (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

| 1. O cálculo da renda mensal do salário-maternidade devido à segurada que, à época do fato 

gerador da benesse, se encontre no período de graça, com última vinculação ao RGPS na 

qualidade de segurada empregada, deve observar a regra contida no artigo 73, inciso III, da Lei 

8.213/91. 

� TNU. “Incidente do INSS conhecido e provido, com a fixação da seguinte tese: o cálculo da renda 

mensal do salário-maternidade devido à segurada que, à época do fato gerador da benesse, se encontre no 

período de graça, com última vinculação ao RGPS na qualidade de segurada empregada, deve observar a 

regra contida no artigo 73, inciso III, da Lei nº 8.213/91”. (PEDILEF 5075016-04.2016.4.04.7100, Rel. Juiz 

Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, j. 23.05.2019, Acórdão publicado em 27.05.2019, Representativo 

da Controvérsia – Tema 202) 

... 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

... 

5. Aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por 

morte. 

� STF. Não reconhecimento de repercussão geral (ARE 1170204, Rel. Min. Presidente, j. 15.02.2019 – 

Repercussão Geral – Tema 1028). 

... 

Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível 

dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de 

dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. 

... 

| 3. Discute-se se o dependente absolutamente incapaz, pertencente ou não ao mesmo grupo familiar de 

outro dependente previamente habilitado, faz jus ao benefício desde o óbito do segurado ou desde o 

requerimento de habilitação tardia. 

 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0500429-55.2017.4.05.8109, Rel. Juiz Federal Atanair Nasser 

Ribeiro Lopes, j. 22.08.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 223). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido 

estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da 

Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 

“1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de 

aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do 

segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo 

inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao 



insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação 

profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência 

de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de 

modificação das circunstâncias fáticas após a sentença”.  

 

� TNU. “1. É inafastável a possibilidade de que o Judiciário imponha ao INSS o dever de iniciar o 

processo de reabilitação, na medida em que esta é uma prestação previdenciária prevista pelo 

ordenamento jurídico vigente, possuindo um caráter dúplice de benefício e dever, tanto do segurado, 

quanto da autarquia previdenciária. 2. Tendo em vista que a análise da possibilidade de readaptação é 

multidisciplinar, levando em conta não somente critérios médicos, mas também sociais, pessoais etc., seu 

sucesso depende de múltiplos fatores que são apurados no curso do processo, pelo que não é possível a 

determinação da reapadtação propriamente dita, mas somente do início do processo, através da perícia de 

elegibilidade. 3. Pelos mesmos motivos, não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja a 

concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação, havendo inúmeras 

ocorrências que podem interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por 

invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da 

reabilitação. 4. Por fim, não pode o INSS, sob pretexto de que já cumpriu a determinação judicial ao iniciar a 

reabilitação, reavaliar a condição de incapacidade médica que ficou acobertada pela coisa julgada nos autos 

de origem, cessando o auxílio-doença de que goze a parte, salvo a superveniência de fatos novos. 5. Tese 

firmada:1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da 

Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise 

administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão 

de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da 

elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a 

existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação 

das circunstâncias fáticas após a sentença”. (PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500, Rel. Juíza Federal Taís 

Ferracini Gurgel, j. 21/02/2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 177). 

... 

Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa 

qualidade. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

... 

§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda 

desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da 

aposentadoria na forma do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

... 

| 2. Discute-se se é possível a concessão de pensão por morte quando instituidor, apesar de titular de 

benefício assistencial, tinha direito adquirido a benefício previdenciário. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0029902-86.2012.4.01.3500, Rel. Juiz Federal Atanair Nasser 

Ribeiro Lopes, j. 18.09.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 225). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, 

indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada 

pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a 

prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou 

cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de 

benefício, no âmbito administrativo. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 



... 

| 2. Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para 

reconhecimento de direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso. 

STJ. “1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento de um benefício previdenciário mais 

vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício 

previdenciário ora em manutenção. 2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, 

o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial. 3. No âmbito da 

previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para 

o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos 

para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado. 4. O 

direito ao benefício mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador 

segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito. O direito 

pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991. 5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais 

vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. 

Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência 

social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. 6. Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o 

prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais 

vantajoso” (REsp 1631021/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 

13.02.2019, DJe 13.03.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 966) 

... 

| 5. Termo inicial do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário derivado de outro 

benefício. 

... 

� STJ. “II. O acórdão ora embargado concluiu pela impossibilidade de revisão da pensão por morte, mediante 

revisão da renda mensal inicial da pretérita aposentadoria que a originou, por já haver decaído, para o titular 

do benefício originário, o direito à revisão. III. O acórdão paradigma, em caso análogo, afastou a decadência, 

sob o fundamento de que, por força do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo decadencial para a 

revisão da renda mensal inicial da aposentadoria do instituidor da pensão por morte é a data de concessão 

da pensão. IV. A Primeira Seção do STJ, em 28/11/2012, no julgamento dos Recurso Especiais repetitivos 

1.326.114/SC e 1.309.529/PR (Tema 544), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no 

sentido de que ‘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)’ 

(STJ, REsp 1.326.114/SC e REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 

13/05/2013). V. Referido entendimento foi ratificado, pela Primeira Seção do STJ, no julgamento, em 

13/02/2019, igualmente sob o rito do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais 1.631.021/PR e 

1.612.818/PR (Tema 966), firmando-se a tese de que ‘incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 

103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais 

vantajoso’, entendimento em consonância com o do STF, firmado nos Recursos Extraordinários 626.489/SE 

(Tema 313) e 630.501/RS (Tema 334), julgados sob o regime da repercussão geral. VI. O STF, em 21/02/2013, 

ao examinar o caso específico do direito adquirido ao melhor benefício, no RE 630.501/RS, julgado sob o 

regime da repercussão geral (Tema 334 - "Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com 

legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão"), firmou o 

entendimento no sentido de que, também nessa hipótese, devem ser respeitadas a decadência do direito à 

revisão e a prescrição das parcelas já vencidas, tendo consignado que, "para o cálculo da renda mensal 

inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso 

remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, 

respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas" (STF, RE 

630.501/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PLENO, DJe de 26/08/2013). VII. Posteriormente, em 16/10/2013, 

no julgamento do RE 626.489/SE, também sob o regime da repercussão geral (Tema 313 – ‘Aplicação do 

prazo decadencial previsto na Medida Provisória n° 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição’), 

o STF entendeu pela inexistência de prazo decadencial, mas apenas para a concessão inicial do benefício 



previdenciário, que é direito fundamental, e, assim, não sujeito aos efeitos do prazo decadencial, concluindo 

ser ‘legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já 

concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos 

litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário’ (STF, RE 626.489/SE, Rel. 

Ministro ROBERTO BARROSO, PLENO, DJe de 23/09/2014). VIII. Distinção, pois, deve ser feita entre o direito 

de ação - vinculado ao prazo prescricional para exercê-lo - e o direito material em si, que pode, se não 

exercido em certo prazo, ser atingido pela decadência, que, na forma do art. 207 do Código Civil, salvo 

expressa disposição legal em contrário - que, para o caso dos autos, inexiste -, não está sujeita às normas 

que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. IX. O acórdão ora embargado deve prevalecer, pois 

o direito ao melhor benefício está sujeito à decadência, ao passo que o princípio da actio nata não incide, no 

caso dos autos, porquanto diz respeito ao direito de ação, e, nessa medida, está interligado ao prazo 

prescricional. O prazo decadencial, por sua vez, refere-se ao direito material, que, como dispõe a lei, não se 

suspende, nem se interrompe. X. Na espécie, a ação foi ajuizada em 12/09/2011, objetivando rever a pensão 

por morte, deferida em 01/11/2008, mediante revisão da renda mensal inicial da aposentadoria que a 

originou, concedida ao de cujus, pelo INSS, em 02/07/91. Concedido o benefício da aposentadoria ao 

instituidor da pensão em 02/07/91, anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9, de 27/06/97, 

adota-se, como termo a quo do prazo decadencial, o dia 28/06/97. Ajuizada a presente ação em 

12/09/2011, incide, por força do art. 103, caput, da Lei 8.213/91, a decadência decenal do direito à revisão 

da renda mensal inicial da pretérita aposentadoria, ainda que haja repercussão financeira na pensão por 

morte dela derivada. XI. Embargos de Divergência em Recurso Especial desprovidos”. (EREsp 1605554/PR, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 

27.02.2019, DJe 02.08.2019) 

 

� TNU. “Revisão. Jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização no sentido do acórdão recorrido (TEMA 

125). Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente proferido nos Embargos de Divergência nº 1.605.554, 

unificou entendimento em sentido contrário ao decidido pelo julgado recorrido, mesmo no caso em que a 

consumação do prazo decadencial ocorra após o óbito do titular do benefício originário, mas antes da 

propositura da ação revisional pela beneficiária da pensão. Proposta de cancelamento do tema 125” 

(PEDILEF 5056680-63.2013.4.04.7000, TNU, Rel. Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, j. 23.05.2019) 

... 

Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente 

previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao 

segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por 

permanecer em atividade. (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997) 

... 

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em 

que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no 

interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias 

ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 

� STJ. “Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação 

da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a 

concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da 

prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a 

causa de pedir”. (REsp 1727063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 

02.12.2019 – Representativo da Controvérsia - Tema 995). 

... 

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes 

benefícios da Previdência Social: 

I - aposentadoria e auxílio-doença; 

II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço; 



IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais 

vantajosa. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. (Incluído dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) 

|1. Discute-se se é devido o recebimento, acumuladamente, dos valores alusivos a auxílio-doença e 

seguro-desemprego, nos casos em que o segurado trabalhou por necessidade de manutenção do próprio 

sustento, mesmo estando incapacitado, nos termos em que indicado na DII fixada pela perícia judicial. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 0504751-73.2016.4.05.8200, Rel. Juiz Federal Bianor Arruda 

Bezerra Neto, j. 18.09.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 232). 

Aguarda-se julgamento. 

... 

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de 

carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se 

ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 

esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida 

(aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada 

pela Lei nº 13.135, de 2015) 

| 1. Discute-se se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 é taxativo ou se pode 

contemplar outras hipóteses de isenção de carência, como a gravidez de alto risco. 

� TNU. Representativo da controvérsia. (PEDILEF 5004376-97.2017.4.04.7113, Rel. Juíza Federal Isadora 

Segalla Afanasieff, j. 22.08.2019 – Representativo da Controvérsia – Tema 220). 

Aguarda-se julgamento. 

... 



LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. 

... 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011) 

... 

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011) 

... 

5. (i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 

(Decreto nº 8.805/2016), em que o indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo 

INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é desnecessária a produção 

em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e 

fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 anos do 

indeferimento administrativo; e (ii) Para os requerimentos administrativos anteriores a 07 de 

novembro de 2016 (Decreto nº 8.805/2016), em que o indeferimento pelo INSS do Benefício 

da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável 

a realização em juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento 

na via administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da autarquia 

previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 anos do indeferimento administrativo. 

 

� TNU. “EMENTA: (...) Teses fixadas (I) “Para os requerimentos administrativos formulados a partir 

de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do benefício de prestação 

continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é desnecessária a produção 

em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da 

autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo”; e 

(II) “Para os requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em 

que o indeferimento pelo INSS do benefício de prestação continuada ocorrer em virtude de não constatação 

da deficiência, é dispensável a realização em juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu 

reconhecimento na via administrativa, desde que inexista impugnação específica e fundamentada da 

autarquia previdenciária, e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento 

administrativo”. Inexistência de incompatibilidade com o entendimento firmado no enunciado n. 79 da 

Súmula desta TNU. Incidente conhecido e não provido”. (PEDILEF 0503639-05.2017.4.05.8404, Rel. Juiz 

Federal Sergio de Abreu Brito, j. 21/02/2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 187). 

 





TESES DE CASOS REPETITIVOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA 

PREVIDENCIÁRIA 

... 

APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDAS CIVIS 

“Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 

40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”. (Tema 1057, ARE 1215727) 

v. art. 44, § 4º, II, da CF. 

... 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADO QUE PERMANECE EM ATIVIDADE 

“É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne”. (Tema 1065, ARE 1224327) 

*v. art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 

 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – FOLHA DE SALÁRIO – INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS - CONSTITUCIONALIDADE 

“É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a folha de salários instituída para as 

instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3º, § 2º, da Lei 7.787/1989, mesmo considerado o período anterior 

à Emenda Constitucional 20/1998”. (Tema 470, RE 599309) 

*v. art. 22, § 1º da Lei nº 8.212/91. 



 

TESES DE CASOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA 

APOSENTADORIA ESPECIAL – PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU PREVIDENCIÁRIO 

“O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, 

faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”. (Tema 998, REsp 1759098) 

*v. art. 55, II, da Lei nº 8.213/91. 

... 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA – TEMPO RURAL REMOTO 

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins 

da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de 

carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”. 

(Tema 1007, REsp 1674221) 

v. art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91. 

... 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAFIRMAÇÃO DA DER 

“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os 

requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a 

entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada 

a causa de pedir”. (Tema 995, REsp 1727063) 

*v. art. 49 da Lei nº 8.213/91. 

... 

DECADÊNCIA – MELHOR BENEFÍCIO 

“Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito 

adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso”. (Tema 966, REsp 1631021) 

*v. art. 103 da Lei nº 8.213/91. 

 

 


