
 
Poder Judiciário 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Turma Nacional de Uniformização 

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0001508-05.2009.4.03.6318/SP 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: MARIA OZANA GARCIA 
ADVOGADO: DAIENE KELLY GARCIA (OAB SP300255) 

RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS contra 
acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São 
Paulo, ao fundamento de que o acórdão impugnado não se coaduna com a 
jurisprudência deste Colegiado e do STJ. 

Esta Turma Nacional deu provimento ao recurso, afetando-o como 
representativo da controvérsia (Tema n. 168), no qual restou fixada a seguinte tese: 

"Para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é 
possível somar ao período de carência, urbano ou rural, o tempo de serviço 
prestado remotamente na qualidade de trabalhador rural sem contribuição. Para 
fins dessa tese, entende-se por tempo remoto aquele que não se enquadra na 
descontinuidade admitida pela legislação, para fins de aposentadoria rural por 
idade, a ser avaliada no caso concreto." 

Inconformada, a parte autora apresentou pedido de uniformização 
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a tese referida estava em 
dissonância com a jurisprudência daquela Corte Superior. 

O Superior Tribunal de Justiça também afetou a matéria (Tema n. 
1.007) e determinou o retorno dos autos a esta TNU para oportuna aplicação do 
quanto decidido no recurso repetitivo. 

Em razão do julgamento do Tema 1.007 pelo Superior Tribunal de 
Justiça, a Presidência da TNU remeteu os autos a esta Relatora, para o 
cumprimento no disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 

 É o breve relatório. 

VOTO 



Nos termos do artigo 14, §2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou 
em  contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU. 

A controvérsia jurídica, no presente caso, cinge-se a saber se é 
possível o cômputo de período rural, remoto e descontínuo, laborado em regime 
de economia familiar, para fins de concessão de benefício de aposentadoria por 
idade híbrida. 

O Acórdão proferido por esta Turma Nacional decidiu a questão nos 
seguintes termos: 

"[...] 

Assim, em atenção ao objeto do presente representativo, é caso de uniformizar o 
entendimento de que:  

Para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, 
só é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o tempo 
de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente 
anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda 
que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à 
carência do benefício.  

A respeito da tese proposta, é forçoso consignar dois apontamentos.  

O primeiro é que ela em nada contradiz a segunda tese firmada por esta Turma 
Nacional no Tema 131.  

Com efeito, o fato de o labor rural ter ocorrido antes da edição da Lei 8.213/91 
não representa qualquer óbice para seu cômputo para fins de concessão do 
benefício de aposentadoria por idade híbrida, desde que não seja considerado 
remoto.  

É claro que, com o passar do tempo, esses períodos já começaram a ser 
caracterizados como remotos nos pedidos de concessão que tenham sido 
formulados recentemente. Nesse ponto, a utilização desses períodos encontra 
óbice na exigência legal de imediatidade para que o período rural sem 
contribuição possa substituir o requisito carência, não possuindo qualquer 
relação com o fato de serem eventualmente anteriores à edição da Lei 8.213/91.  

O segundo apontamento é que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos 
julgados citados pelo eminente Relator, ainda não enfrentou a matéria sob o 
enfoque específico da contagem do tempo rural remoto, não imediato ou 
descontínuo. O que existe são reiterados julgados no mesmo sentido das teses 



firmadas no Tema 131 desta Turma, que, naturalmente, observou a 
jurisprudência daquela Egrégia Corte." 

Em sede de embargos de declaração, esta Turma complementou a 
decisão citada, consignando que: 

"Entretanto, diante das razões apresentadas pelos embargantes, é possível dar 
parcial provimento aos embargos de declaração para, mesmo não acolhendo as 
pretensões deduzidas, aprimorar a redação da tese, para evitar qualquer 
interferência com a tese firmada no Tema 131, conforme assentado no voto 
condutor do acórdão embargado. Nesse sentido, proponho que a tese firmada 
seja assim redigida:  

Para o cumprimento da carência do benefício de aposentadoria por idade 
híbrida, não é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, 
o tempo de serviço rural prestado sob regime de economia familiar em 
período remoto, assim entendido aquele que não se enquadra na 
descontinuidade admitida pela legislação, a ser avaliada no caso 
concreto, considerando que, para o tempo rural, a carência deve ser 
aferida em período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao 
requerimento administrativo.  

Nesse ponto, é oportuno reiterar que a tese firmada no presente representativo 
de controvérsia (Tema 168) em nada contraria as teses firmadas no 
representativo de controvérsia do Tema 131, as quais se mantêm inalteradas, 
como devidamente fundamentado no voto condutor do acórdão embargado." 

No entanto, por ocasião do julgamento do Tema 1.007 (REsp 
n. 1.674.221) o Superior Tribunal de Justiça entendeu de forma diversa, tendo 
fixado a 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." 

A fim de dar maior clareza ao ponto, a Corte Cidadã assim decidiu: 

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS 
REPETITIVOS. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 
8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A 
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE 
TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, 
REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO 



NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE 
SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO 
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS. 
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar 
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o 
Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente 
orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito 
vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a 
celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento 
superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 
2. O acórdão é claro ao consignar que 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. 
3. Assim, fica claro que o tempo de serviço rural pode ser computado, para fins 
de carência para a concessão de aposentadoria híbrida, seja qual for o momento 
em que foi exercido, seja ele anterior ou não a 1991. 
4. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.354.908/SP, representativo da 
controvérsia, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.2.2016, 
estabeleceu que o Segurado especial tem que comprovar o exercício de atividade 
campesina no momento anterior ao implemento da idade mínima para fins de 
concessão de aposentadoria rural, o que não se amolda à hipótese dos autos. 
Como já delineado no acórdão, a aposentadoria híbrida, nos exatos termos do 
art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, é devida exatamente àqueles trabalhadores 
rurais que não preenchem os requisitos fixados no § 2o. do mesmo dispositivo, 
não havendo que se falar em necessidade de comprovação da atividade rural em 
período anterior ao implemento etário. 
5. Não há que se falar em violação aos princípios do equilíbrio financeiro e 
atuarial e da precedência do custeio, vez que no presente recurso não há o 
reconhecimento de direito previdenciário não previsto em lei, ao contrário, 
firmou-se aqui, tão somente, a literal aplicação do disposto no art. 48, § 3o. da 
Lei 8.213/1991. Nesse passo, o cálculo envolvendo o equilíbrio financeiro e 
atuarial e a precedência de custeio foram já objeto de análise do legislador 
quando instituiu a nova política previdenciária introduzida pela Lei 
11.718/2008. 
6. A vedação disposta no art. 55 da Lei 8.213/1991, que impede o cômputo da 
atividade rural para fins de carência, se dirige à concessão de aposentadoria por 
tempo de contribuição, não havendo que se falar em óbice para cômputo para 
aposentadoria por idade, como é a aposentadoria híbrida. 
7. É entendimento pacífico desta Corte que os rurícolas em atividade por ocasião 
da Lei de Benefícios, foram dispensados do recolhimento das contribuições 



relativas ao exercício do trabalho no campo, substituindo a carência pela 
comprovação do efetivo desempenho do labor agrícola, nos termos dos arts. 26, 
I e 39, I da Lei 8.213/1991. 
8. O que se percebe, em verdade, é que busca o INSS conferir caráter 
constitucional à matéria, para fins de interposição de Recurso Extraordinário. 
Hipótese, contudo, que já fora rechaçada pelo STF, reconhecendo a competência 
exclusiva do Superior Tribunal de Justiça do exame da matéria. Precedentes: 
ARE 1.065.915, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5.9.2017; ARE 
1.062.849, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 10.8.2017; ARE 1.059.692, Rel. Min. 
GILMAR MENDES, DJe 9.8.2017; ARE 920.597, Rel. Min. GILMAR MENDES, 
DJe 26.10.2015. 
9. Embargos de Declaração do INSS rejeitados. 
(EDcl no REsp 1674221/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019)" 

Da análise dos julgados, conclui-se que a tese fixada por esta Turma 
Nacional não está de acordo com o que fora decidido pelo Superior Tribunal de 
Justiça, razão pela qual propõe-se a alteração da tese fixada no tema 168/TNU, 
nos mesmos moldes em que decidido por aquele Colendo Tribunal. 

Noutro giro, no caso concreto, observo que a Turma Recursal de 
origem decidiu no mesmo sentido do quanto pontificado pelo E. Superior Tribunal 
de Justiça: 

"Analisando atentamente os autos, com razão parcial o INSS, apenas no 
tocante aos critérios de juros e correção monetária. Vejamos. 

A autora, nascida em 06.03.1948, requereu aposentadoria por idade em 
24.03.2008 (com 60 anos de idade). Tem vínculo registrado em CTPS 
(1980/1981) e recolhimentos como contribuinte individual a partir de 
2002 (quase sete anos até a DER), alegando, também, ter trabalhado 
anteriormente como rural (1956 a 1977).  

O juízo monocrático reconheceu o período rural de 03.10.57 a 26.07.71, 
o qual, somado ao tempo de trabalho urbano, totalizou mais de 21 anos de 
tempo de atividade, equivalente à carência superior à exigida no caso da 
autora (162 meses). Observa-se, assim, que foi concedida à autora 
aposentadoria por idade na forma híbrida (sentença proferida em 2009, 
já em vigor as alterações trazidas pela Lei 11.718/2008, que devem ser 
consideradas de ofício pelo julgador - art. 462 do CPC).  

No tocante ao período rural, houve comprovação nos termos do art. 55, § 
3º da Lei 8.213/91, conforme documentação juntada em nome dos pais e 
marido da autora, corroborada pelos testemunhos colhidos em juízo, 
sendo dominante a jurisprudência no sentido de que referidos documentos 
aproveitam à requerente e também inexigível inicio de prova material para 
cada ano a ser comprovado, diante da realidade do trabalho rural. O 



contexto probatório deve ser avaliado como um todo pelo julgador, 
conforme art. 131 do CPC, o que ocorreu no caso em tela.  

Prosseguindo, a controvérsia cinge-se ao aproveitamento do tempo rural 
reconhecido para fins de carência e concessão da aposentadoria. Apesar 
dos inúmeros debates e ressalvas a respeito do tema, verifico que a 
sentença está em consonância com o atual entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, como transcrevo: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 
48, §§ 3º e 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO 
PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO 
MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. 
CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. 
DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que 
a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade 
prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do 
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo era 
trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a trabalhadores 
rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei 8.213/1991 
não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 
8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 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." 3. Do contexto da Lei de 
Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação legislativa 
trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade 
híbrida de regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores 
rurais que migraram temporária ou definitivamente para o meio urbano e 
que não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista 
para os trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para 
os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente 
previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima 
de 65 anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo 
período de carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente 
rurais, as idades são reduzidas em cinco anos e o requisito da carência 
restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 
5. 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. 6. Sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa 
humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008 consubstancia a 
correção de distorção da cobertura previdenciária: a situação daqueles 
segurados rurais que, com a crescente absorção da força de trabalho 
campesina pela cidade, passam a exercer atividades laborais diferentes 
das lides do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 
7. Assim, a denominada aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, 
§§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre 
a evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que 
efetivamente trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos 
conflitos submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de 
aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois, além 
de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana 
(superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de 
contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não 
exige. 9. Para o sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na 
aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado 
permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar 
para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão jurídica de 
amparo das situações de êxodo rural, já que, até então, esse fenômeno 
culminava em severa restrição de direitos previdenciários aos 
trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de 
que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a 
previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios 
destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que 
torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural para 
definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada. 11. Assim, seja 
qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 
requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 
as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida 
a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se 
a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, sob 
esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale 
também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 
8.213/1991). (...) 14. Observando-se a conjugação de regimes jurídicos de 
aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, denotase que 
cada qual deve ser observado de acordo com as respectivas regras. 15. Se 
os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de 
contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas 
a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada 
para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei 
8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das 
contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu (fl. 162/e-
STJ): "somados os 126 meses de reconhecimento de exercício de 
atividades rurais aos 54 meses de atividades urbanas, chega-se ao total de 
180 meses de carência por ocasião do requerimento administrativo, 
suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, 



da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido. (RESP 
201301513091, STJ, 2ª Turma, unânime, Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 
DATA: 28/11/2014).  

Cito também: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE MISTA OU 
HÍBRIDA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. LEI Nº 
11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL E 
TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO 
QUE NÃO ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO 
MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. 
POSSIBILIDADE. 1. É devida a aposentadoria por idade mediante 
conjugação de tempo rural e urbano durante o período aquisitivo do 
direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008, que acrescentou § 3º 
ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito etário 
de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem. 2. Ao § 3º do artigo 48 
da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva. Tratando-se de 
trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar 
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento 
administrativo não pode servir de obstáculo à concessão do benefício. A 
se entender assim, o trabalhador seria prejudicado por passar contribuir, 
o que seria um contrassenso. A condição de trabalhador rural, ademais, 
poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um mês nesta 
atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides 
rurais por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade. 3. O 
que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico 
da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos 
(mulher ou homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de 
carência, com a consideração de salários-de-contribuição pelo valor 
mínimo no que toca ao período rural. 4. Não há, à luz dos princípios da 
universalidade e da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da 
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 
8.213/91, ao trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do 
implemento do requisito etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está 
desempenhando atividade urbana. 5. A denominada aposentadoria por 
idade mista ou híbrida, por exigir que o segurado complete 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em rigor 
é, em última análise, uma aposentadoria de natureza assemelhada à 
urbana. Assim, para fins de definição de regime deve ser equiparada à 
aposentadoria por idade urbana. Com efeito, a Constituição Federal, em 
seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para 
os trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, a aposentadoria mista, pode-se 
dizer, constitui praticamente subespécie da aposentadoria urbana, ainda 
que com possibilidade de agregação de tempo rural sem qualquer 
restrição. 6. Esta constatação (da similaridade da denominada 



aposentadoria mista ou híbrida com a aposentadoria por idade urbana) 
prejudica eventual discussão acerca da descontinuidade do tempo (rural 
e urbano). Como prejudica, igualmente, qualquer questionamento que se 
pretenda fazer quanto ao fato de não estar o segurado eventualmente 
desempenhando atividade rural ao implementar o requisito etário. (AC 
00161924420144049999, TRF/4, 5ª Turma, D.E. 14/11/2014)  

Desse modo, a concessão do benefício deve ser mantida". 

  

Ante o exposto, voto por por negar provimento ao incidente 
interposto pelo INSS, uma vez que em o acórdão impugnado está em consonância 
com a tese firmada no Tema 1.007 do Superior Tribunal de Justiça. 

  

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

Juíza Relatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Poder Judiciário 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Turma Nacional de Uniformização 

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0001508-05.2009.4.03.6318/SP 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: MARIA OZANA GARCIA 
ADVOGADO: DAIENE KELLY GARCIA (OAB SP300255) 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 
LEI FEDERAL. PROCESSO PILOTO DO TEMA 168. AUTOS 
ENCAMINHADOS PELA PRESIDÊNCIA DESTE 
COLEGIADO PARA ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA NO 
TEMA 1007/STJ. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM 
CONSONÂNCIA COM O TEMA 1007 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DO INSS AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO.  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
negar provimento ao incidente interposto pelo INSS, nos termos do voto da Juíza 
Relatora. 

Brasília, 01 de junho de 2020. 

 

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

Juíza Relatora 

 


