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PROCESSO N.º : 0004955-39.2011.4.03.6315 

CLASSE :PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 

FEDERAL 

ORIGEM : SP – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO  

REQUERENTE : INSS E EDEWARD BUENO 

REQUERIDO : INSS E EDEWARD BUENO 

RELATOR : Juiz Federal FREDERICO KOEHLER  

 

V O TO VENCEDOR  

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PEDIDO DE 

UNIFORMIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 

SÚMULA N. 42/TNU. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DA 

PARTE RÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DE TUTELA 

ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO 

AO ENTENDIMENTO DO STJ. PET N. 10.996. RESP REPETITIVO 1.401.560/MT 

(TEMA 692). CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 51/TNU. INCIDENTE DA PARTE 

AUTORA NÃO CONHECIDO. INCIDENTE DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.  

 

- Trata-se de incidentes de uniformização movidos pelas partes em face de acórdão 

proferido por Turma Recursal que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de 

benefício assistencial e afastou a necessidade de devolução dos valores decorrentes de 

tutela antecipada posteriormente revogada.  

 

- Alega a parte autora que faz jus à concessão do benefício assistencial por se enquadrar no 

conceito de hipossuficiente. Traz julgados paradigmas da TNU.  

 

- Por sua vez, sustenta o INSS que “(...) Enquanto a Turma Recursal determina a 

irrepetibilidade dos valores em face da boa fé e do caráter alimentar da verba, a Corte de 

Justiça afasta a boa fé pela ciência da provisoriedade, caráter ínsito à antecipação, 
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destacando a inarredável necessidade de retorno ao status quo ante. (...)”. Colaciona 

julgado paradigma do STJ.  

 

Pois bem.  

 

PU DA PARTE AUTORA 

 

- A Turma de Origem assim decidiu, in verbis:  

 

“(...) No caso em tela, a vexata quaestio encontra-se no requisito objetivo, ou seja, na 

hipossuficiência individual ou familiar para prover sua subsistência. Verifica-se pelo 

conjunto probatório, sobretudo do estudo sócio-econômico, que a parte autora não se 

encontra em miserabilidade ou hipossuficiência. Não se nega a vida simples da parte 

autora, bem como as dificuldades que enfrenta cotidianamente. No entanto, não restou 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, sobretudo a hipossuficiência familiar, 

para prover sua subsistência. O ônus da prova da hipossuficiência é da parte autora (art. 

333, I, CPC). De outra banda, ressalte-se que o dever estatal de prestar o benefício 

assistencial é condicionado à impossibilidade da família de prover a manutenção do 

interessado no benefício (art. 20, Lei 8.742/93). Ademais, o benefício assistencial é 

subsidiário ao dever recíproco de alimentos entre os familiares. Há familiares indicados 

no laudo sócio-econômico. Não restou demonstrada a impossibilidade da família de 

prover a manutenção da parte autora. (...)”. 

 

- Analisando o Incidente de Uniformização, constata-se que a parte recorrente deixou de 

especificar em que consiste o dissídio ou os aspectos antagônicos em relação ao acórdão 

recorrido, ou seja, não realizou o necessário cotejo analítico entre os julgados, não 

obedecendo, assim, o que dispõe o artigo 15, inciso I, do regimento interno desta Turma 

Nacional. 

- Ora, a mera citação de ementas de julgados ou de entendimentos jurisprudenciais não 

basta para comprovar a divergência jurisprudencial em que se basearia o recurso, sendo 

necessário o confronto analítico entre as decisões supostamente divergentes, 
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demonstrando-se o dissídio alegado (5006142-34.2011.404.7102, Turma Regional de 

Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Marcus Holz, juntado aos autos em 

26/09/2014; 5045498-08.2012.404.7100, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, 

Relator p/ Acórdão José Antonio Savaris, juntado aos autos em 22/09/2014; e 5005155-

68.2011.404.7111, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/ Acórdão 

Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em 22/09/2014). 

 

- Vale ressaltar que sequer se sabe o entendimento que pretende seja aplicado, uma vez que 

não deixou expresso sobre quais pontos da decisão incidiria a jurisprudência que indica.  

- Ademais, a meu ver, eventual superação da conclusão do Juízo de origem implicaria o 

revolvimento da prova já analisada, em contrariedade com o entendimento consolidado na 

Súmula nº 42 da TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique 

reexame de matéria de fato.". 

 

PU DO INSS 

 

- A controvérsia diz respeito à devolução ou não dos valores recebidos em decorrência 

de tutela antecipada posteriormente revogada.   

- Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 

julgamento do REsp nº 1.401.560 (Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Relator p/ 

Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 

13/10/2015) (TEMA 692), assim decidiu:  

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que 

disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela 

judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma 

grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é 

a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela 

antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está 

anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação 

responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o 
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fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a 

antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do 

direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver 

enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e 

com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei 

nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos 

indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça 

que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal 

que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o 

art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação 

originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) 

dispensava. Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os 

benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e 

provido. 

- Opostos embargos de declaração a (EDcl no REsp 1401560 / MT, Relator Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

02/05/2016), estes foram rejeitados, mantendo a Corte Superior o entendimento pela  

possibilidade de devolução dos valores decorrentes de tutela antecipada posteriormente 

revogada.  

- Contra o referido acórdão a parte interessada interpôs recurso extraordinário, ao qual foi 

negado seguimento por decisão monocrática da Vice-Presidência daquela Corte Superior. 

Contra esta decisão foi interposto agravo, rejeitado pela Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (AgInt no RE nos EDcl no REsp 1401560/MT, 

Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2016, 

DJe 07/02/2017):  

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MOTIVAÇÃO DAS 

DECISÕES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVOGAÇÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMÁTICA RECURSAL 
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SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral 

com relação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ressalvando, contudo, que a 

fundamentação exigida pelo texto constitucional é aquela revestida de coerência, 

explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda que incorreta 

ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura 

violação do indigitado normativo. AI-RG-QO 791.292/PE, julgado sob o regime da 

repercussão geral (Tema 339/STF). 2. No caso dos autos, o acórdão objeto do 

extraordinário foi erigido como paradigma de recurso repetitivo, apresentando 

fundamentação suficiente para justificar as razões de necessidade de devolução dos valores 

recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. 3. E, nesse contexto, o 

STF, no julgamento do ARE-RG 722421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, já se 

pronunciou no sentido de que não existe repercussão geral quando a matéria versar sobre a 

possibilidade de devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada 

posteriormente revogada (Tema n. 799), considerando que a solução da controvérsia 

envolve o exame de legislação infraconstitucional, de modo que poderia configurar apenas 

ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. Agravo interno improvido.  

 

- Quanto ao tema controvertido, esta TNU, a despeito do entendimento firmado pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.401.560/MT,  decidiu manter o enunciado de sua 

Súmula nº 51 (“Os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de tutela, 

posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da 

natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento”), sob o argumento de que estaria 

em consonância com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, conforme o 

seguinte o precedente, “in verbis”: 

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. 

BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. 

RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 

EM 22.9.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está 
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sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não importa 

declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo 

Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente 

percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 734199 AgR, Relator(a): 

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014). 

 

- Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 26 de junho de 2017, na PET 

n° 10.996, em que se discute a repetibilidade, ou não, dos valores recebidos por força 

de decisão judicial interlocutória ulteriormente revogada, deu provimento ao 

Incidente proposto pelo INSS para determinar a possibilidade de devolução de 

valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. Confira-se 

trechos do julgado:  

 

“(...) O presente incidente de uniformização de jurisprudência, apresentado pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, impugna acórdão proferido pela TNU, em que se entendeu 

pelo não cabimento de devolução de valores pagos a título de tutela antecipada deferida 

para implementar benefício assistencial, consoante Súmula 51/TNU.  

Após a admissão do feito e durante o seu trâmite regular, verificou-se a ocorrência de fato 

relevante ao deslinde deste incidente. É que transitou em julgado, em 03/03/2017, a 

decisão proferida por esta Corte nos autos do REsp 1.401.560/MT, causa-piloto do tema 

692 dos recursos repetitivos, cujo acórdão inicialmente proferido restou assim ementado: 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que 

disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela 

judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma 

grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é 

a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela 

antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está 

anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação 

responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o 
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fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a 

antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do 

direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver 

enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e 

com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei 

nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos 

indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça 

que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal 

que, a contrário sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o 

art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação 

originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) 

dispensava. Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os 

benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e 

provido. (REsp 1.401.560/MT, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Relator p/ Acórdão 

Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 

13/10/2015).  

Os embargos de declaração lá opostos pelo segurado-recorrido, nos quais suscitava haver 

obscuridades na decisão, consubstanciadas nos fatos de que deveria existir diferenciação 

entre os casos nos quais a tutela antecipada foi requerida pelo segurado e aqueles em que 

foi concedido de ofício pelo Juízo, bem como que a Lei 8.213/1991, em seu artigo 115, não 

estabeleceria a possibilidade de devolução de valores por segurado que não fosse titular 

de benefício em manutenção, foram rejeitados, restando firmada definitivamente a 

seguinte tese: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a 

devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.  

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o seu sistema de 

precedentes, estabelece o dever de o Tribunal uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente, artigo 926, bem assim a necessidade de observância das teses 

firmadas em julgamentos de recursos repetitivos, artigo 927, III.  

Assim, e embora seja possível a revisão posterior da tese adotada em sede de recursos 

repetitivos, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça prevê procedimento 



    

  

 

Poder Judiciário 

Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
 

específico para tanto, conforme artigos 256-S e seguintes, não sendo o presente Pedido de 

Uniformização de Interpretação de Lei o meio adequado para se atingir tal desiderato.  

No ponto, destaco que uma das hipóteses para revisão do entendimento consolidado em 

enunciado de tema repetitivo é a sua adequação a posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de repercussão geral, artigo 256-V do RISTJ. Contudo, já houve 

manifestação definitiva daquela Corte, apreciando o Tema 799, pela inexistência de 

repercussão geral da questão aqui controvertida. Confira-se a ementa daquele julgado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE 

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO 

GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia 

análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do 

requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente. (ARE 

722.421 RS, Relator Ministro PRESIDENTE, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27/03/2015 PUBLIC 30/03/2015)  

Outrossim, insta salientar que, para efeitos de necessidade de restituição dos valores 

indevidamente recebidos por força de medida de urgência posteriormente revogada, não 

há qualquer distinção entre os benefícios implantados em virtude de requerimento 

formulado pela parte, de tutela concedida ex officio, alegação que foi expressamente 

enfrentada e dirimida no julgamento dos embargos de declaração acima mencionados.  

Portanto, verifica-se que o entendimento adotado pela Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais, fundado no enunciado 51 de sua súmula de 

jurisprudência dominante – “os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de 

tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da 

natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento” – contraria frontalmente a tese 

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 692 dos recursos 

repetitivos – “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a 

devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” .  
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Ante o exposto, conheço do incidente e dou-lhe provimento a fim de determinar o 

cabimento da devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente 

revogada. (...)”. (grifos nossos) 

  

A propósito, registre-se, na linha do que vem decidindo o STJ, que, para efeitos de 

necessidade de restituição dos valores indevidamente recebidos por força de medida de 

urgência posteriormente revogada, não há qualquer distinção entre os benefícios 

implantados em virtude de requerimento formulado pela parte e dos concedidos por meio 

de tutela concedida ex officio, alegação que foi expressamente enfrentada e dirimida no 

julgamento dos EDcl no REsp 1.401.560/MT (Tema 692). 

 

- Logo, diante da uniformização do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive em sede de representativo de controvérsia, e considerando que a matéria em 

liça não comporta recurso ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que houve o 

reconhecimento de que não há repercussão geral neste tema (TEMA 799), cabe a esta 

TNU adequar seu entendimento à possibilidade de devolução dos valores recebidos a 

título de tutela antecipada posteriormente revogada. 

 

- Por conseguinte, proponho o cancelamento do enunciado da Súmula nº 51/TNU. 

 

- Ante o exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DO INSS. 

 

 ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais em NÃO 

CONHECER do Incidente de Uniformização do autor e DAR PROVIMENTO ao 

Incidente de Uniformização do INSS, nos termos deste voto ementa. 
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Brasília (DF), 30 de agosto de 2017.  

 

FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER 

Juiz Federal Relator 
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 Processo N.º 0004955-39.2011.4.03.6315 

 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PROCESSO CIVIL. 

ALEGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. TESE 

JURÍDICA INOVADORA, APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO ORA 

ATACADO E SOBRE A QUAL NÃO SE PRONUNCIOU EXPRESSAMENTE O 

COLEGIADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. 

PEDIDO NÃO CONHECIDO (INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 10 

DESTA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO). 

   

VOTO VENCIDO 

 

Trata-se de Pedido de Uniformização Nacional interposto pelo INSS contra 

acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo. 

 

O INSS sustenta que a Turma Recursal de origem, apesar de reformar a decisão 

não determinou a devolução dos valores recebidos por ocasião da antecipação de tutela.  

 

Passo a proferir o VOTO. 

 

Sem razão o Instituto, uma vez que somente trouxe ao debate a questão da 

possibilidade de se computar cobrar os valores recebidos do boa-fé por ocasião da 

interposição dos Embargos de Declaração contra o acórdão da Turma Recursal.  

 

O Recurso inominado manejado pela autarquia é completamente silente a esse 

respeito, de maneira que os embargos posteriormente interpostos contra a decisão aqui 

atacada inovaram em sede recursal e não visavam efetivamente à supressão da alegada 

omissão. 

 

Ademais, não tendo a questão de direito material articulada no Incidente sido 

ventilada no momento processual oportuno e considerando que, sobre ela, a Turma 

Recursal de origem não se pronunciou expressamente, há de se fazer incidir também a 

Questão de Ordem nº 10/TNU. 

 

"Não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o 

deduz apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases 

anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente 

a Turma Recursal no acórdão recorrido". 

 

 Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do Pedido, com fulcro 

na Questão de Ordem nº 10 desta Corte. 

 

  

Publique-se. Registre-se. Intime-se.  
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Brasília, 25 de maio de 2017. 

 

 

Juiz Federal Wilson Witzel  

Relator 
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PROCESSO: 0004955-39.2011.4.03.6315 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: EDEWARD BUENO  

 

VOTO DIVERGENTE 

 

1. Em análise do recurso de Embargos de Declaração interposto, adiro às conclusões do 

voto proferido pelo Exmo. Juiz Federal relator e divirjo da proposta formulada pelo Exmo. 

Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler para revogação do enunciado n. 51, da 

súmula da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais. 

2. Para explicitar a divergência apresentada, destaco que, em julgados da Segunda Turma 

Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, assinalei que a revogação da antecipação 

dos efeitos da tutela caracteriza-se como consectário lógico do julgado que dá provimento 

ao recurso da parte ré para julgar improcedente o pedido. Com efeito, não se pode cogitar 

da subsistência da tutela antecipada, ante a sua natureza precária e a ausência de autonomia 

em relação ao resultado final do julgamento (art. 296, do Código de Processo Civil). A 

parte, que recebe valores por força de tutela judicial carente de eficácia definitiva, tem 

ciência da possibilidade de reversão do título e, por conseguinte, assume os riscos inerentes 

à situação jurídica criada. A precariedade dos pagamentos assim efetuados implica o dever 

de devolução das verbas recebidas em decorrência de tutela provisória (art. 520, II, do 

Código de Processo Civil), por não ser legítimo impor ao réu diminuição patrimonial 

baseada em suporte fático-jurídico que não se mostre suficiente para o julgamento 

definitivo de procedência do pedido e consequente confirmação da decisão anterior (cf. 

STJ, RESP 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJE 13/10/2015). 

3. A convicção, que fora por mim externada em julgamento de recursos inominados, foi 

objeto de reflexão posterior, ao longo da qual constatei que o precedente firmado pelo  

Superior Tribunal de Justiça em análise do RESP 1.401.560/MT não pode implicar a 

revogação do enunciado n. 51, da súmula da jurisprudência deste colegiado, sem que se 

proceda ao cotejo dessa proposta com: i) a solução adotada em precedentes do Supremo 

Tribunal Federal sobre questões análogas  e, por conseguinte, com os fundamentos 

constitucionais acolhidos por aquela Corte favoráveis a irrepetibilidade dos valores pagos; 

ii) a análise do regime processual específico dos Juizados Especiais Federais; e iii) os 

instrumentos a serem adotados para o ressarcimento de valores pagos enquanto vigeu a 

tutela antecipada à luz das regras de impenhorabilidade do Código de Processo Civil. 

4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do AI 841.473/RS (Rel. Min. Presidente, 

DJE 31/08/2011), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relacionada à 

devolução de valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. 

Contudo, em acórdão posterior, prolatado em julgamento do AgRg no RE com Agravo 

734.242/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 04/09/2015) a sua Primeira Turma  

afirmou que: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício 

previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não 

está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar”. Esse julgado 

alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento de questão 

análoga no RE 638.115/CE (Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 31/07/2015), afirmou 
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que a proteção da “segurança jurídica” obstava a “repetição de indébito em relação aos 

servidores que receberam de boa-fé quintos pagos até a data do presente julgamento, 

cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese”. 

5. Os arestos do Supremo Tribunal Federal ajustam-se à necessária preservação da 

segurança jurídica e da confiança dos jurisdicionados, destacando-se que o enunciado n. 51 

foi publicado em 15/03/2012 e teve sua revogação proposta em  sessão realizada em agosto 

de 2017. Ao longo de mais de cinco anos, os jurisdicionados formularam requerimento 

para deferimento de tutela antecipada à luz da jurisprudência consolidada desta Turma de 

Uniformização, a qual, na presente sessão, pretende aprovar a revogação do aludido 

enunciado sem que haja a modulação temporal de sua decisão.  O tema da segurança 

jurídica e a oscilação da jurisprudência das Cortes de Uniformização têm despertado a 

atenção da doutrina e dos julgadores, ante o risco da inconsistência dos fundamentos de 

superação de precedentes e a ausência de coerência entre julgados, firmados à luz de 

premissas jurídicas e fáticas análogas, representarem um fator de instabilidade e de erosão 

da autoridade do Poder Judiciário. Não obstante isso, a cláusula do Estado Democrático de 

Direito (art. 1º) e o direito ao devido processo legal (art. 5º, LIV) são fundamentos 

suficientes para embasar posicionamento favorável à enunciação de cláusula de exceção à 

devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada, se a decisão judicial que a 

deferiu esteve lastreada em jurisprudência dominante da TNU, do STJ e do STF. 

6. Adicionalmente, observo que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nos 

Juizados Especiais Federais são ordinariamente recebidos somente em seu efeito 

devolutivo, como consectário dos princípios da celeridade e da promoção do acesso à 

justiça (art. 5º, XXXV, LXXVIII, da Constituição da República de 1988). Esse regime 

difere-se da regra veiculada pelo art. 1.012, do Código de Processo Civil, segundo a qual o 

recurso de apelação usualmente é recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo. O 

recebimento do recurso inominado somente em seu efeito devolutivo (art. 43, da Lei n. 

9.099/95) teve como desdobramento a adoção de praxe comum nos Juizados Especiais 

Federais de fixação de prazo, em sentença, para cumprimento de obrigação de fazer em 

demandas previdenciárias, na qual se pede a concessão ou restabelecimento de benefícios. 

Essa orientação não excedia os limites dos poderes do magistrado, uma vez que o arts. 16 e 

17, da Lei n. 10.259/01, dispõem que o cumprimento das sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais Federais deve ser determinado pelo juiz, independentemente da 

iniciativa da parte credora.  

7. As especificidades das regras processuais aplicáveis nos Juizados Especiais Federais 

impedem que conclusões tomadas à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil 

sejam inexoravelmente aplicadas, sem que antes seja efetuado um juízo de compatibilidade 

com a disciplina específica prevista nas Leis ns. 9.099/95 e 10.259/01.  

8. As ações ajuizadas perante os Juizados Especiais Federais têm o valor da causa limitado 

a sessenta salários-mínimos (art. 3º, caput, da Lei n. 10.259/01). Os magistrados lotados 

nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais têm conhecimento prático de que 

o maior número de autores em demandas de natureza previdenciária ou assistencial é 

formado por pessoas com parcos recursos econômicos que, frequentemente, têm seu 

primeiro contato com o Judiciário ao buscar a concessão de benefício, frequentemente de 

valor igual a um salário-mínimo. A devolução de valores recebidos em decorrência de 

tutela antecipada, posteriormente revogada, acarreta situação de difícil deslinde prático, 

pois o ressarcimento pretendido pela parte ré poderá recair sobre patrimônio exíguo ou 

rendimentos iguais ou inferiores a um salário-mínimo. O Código de Processo Civil, graças 
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à necessidade de preservação do mínimo existencial e da garantia ao núcleo essencial do 

direito de propriedade (art. 1º, III, art. 5º, XXII, da Constituição da República de 1988), 

prevê hipótese de impenhorabilidade sobre “os vencimentos, os subsídios, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem 

como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor 

e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o §2º” (art. 833, IV). A intepretação dessa regra, conforme os arts. 7º, IV, e 201, 

§2º, da Constituição da República de 1988, acarreta a conclusão de que a restituição do 

valor recebido por força de antecipação de tutela não poderá acarretar constrição sobre 

benefício previdenciário ou assistencial cuja renda seja igual ou inferior ao salário-mínimo. 

9. Ante o exposto, adiro ao voto do MM. Juiz Federal relator e divirjo da proposta de 

cancelamento do enunciado n. 51, da súmula da jurisprudência desta Turma Nacional de 

Uniformização. Caso prevaleça o posicionamento favorável ao cancelamento, proponho a 

aprovação de novo enunciado com a seguinte redação:  

“A revogação de tutela antecipada implica a devolução dos valores recebidos 

enquanto ela vigeu, ressalvadas as hipóteses em que: i) a devolução recaia sobre 

benefício previdenciário ou assistencial igual ou inferior a 1 salário-mínimo; ii) a 

tutela antecipada tenha sido deferida com base em jurisprudência dominante da 

Turma Nacional de Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal; iii) a tutela antecipada tenha sido deferida e confirmada em 

sentença atacada por recurso inominado, recebido somente em seu efeito 

devolutivo.”     

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 
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PROCESSO: 0004955-39.2011.4.03.6315 

ORIGEM: Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo 

REQUERENTE: INSS 

REQUERIDO(A): EDEWARD BUENO 

RELATOR(A): JUIZ(A) FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

SÚMULA 51 DA TNU – CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE DO STJ –  REVOGAÇÃO –  IMPRESCINDIBILIDADE DA 

DISTINIÇÃO DE CASOS ONDE A TUTELA CONCEDIDA NÃO ESTÁ BASEADO 

EM JUÍZO DE MÉRITO PRECÁRIO – IRREPETIBILIDADE DE VALORES 

RECEBIDOS COM BASE EM TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA COM 

AMPARO EM JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL E PREDOMINANTE 

POSTERIORMENTE REVISTA E MODIFICADA E NOS CASOS ONDE A 

CONCESSÃO SE DEU COM FULCRO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – VOTO 

PELA REVOGAÇÃO PARCIAL DA SÚMULA 51 COM A REVISÃO DA 

REDAÇÃO. 

 

 

1. Trata-se, em suma, de questão incidente relativa à proposta de 

revogação da súmula 51 desta C. TNU tendo em vista o atual posicionamento que 

predomina no âmbito do C. STJ. 

No brilhante voto-vista proferido o eminente colega Juiz Federal 

Gerson Rocha acompanhou o relator consignando que “(...) A partir dos julgados 

transcritos impende concluir que o enunciado da Súmula 51 desta Turma Nacional de 

Uniformização mostra-se contrário à atual compreensão do Superior Tribunal de Justiça 
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sobre o tema objeto do presente incidente, bem como que a matéria não apresenta 

repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, de sorte que acompanho o 

Relator, para acolher o presente incidente de uniformização, como representativo de 

controvérsia, bem como para que seja revisada a Súmula 51 deste Colegiado 

Nacional.(...)” 

 

É O RELATÓRIO. 

PASSO AO VOTO 

 

De início, ressalto que a conhecida súmula 51 representa 

importante garantia para a segurança jurídica, em especial dos beneficiários da seguridade 

social, ao dispor que “Os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de tutela, 

posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da 

natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento”. 

Ocorre, porém, que o C. STJ firmou orientação a partir do 

julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de 

que os valores recebidos por força de tutela antecipada são repetíveis. 

Confira-se a ementa do acórdão do referido caso paradigma: 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA 

DECISÃO. 

O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a 

prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela 

judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos 

fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado 

pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da 

decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela 

antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a 

tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal 
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sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu 

indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o 

fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o 

qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. 

Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos 

princípios gerais do direito é o de que não pode haver 

enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica 

ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é 

o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é 

expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos 

indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior 

Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via 

transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, 

o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o 

art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, 

parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. 

Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código 

de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela 

obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários 

indevidamente recebidos. 

Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ 

Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015)  

Á luz desta nova orientação jurisprudencial o eminente Ministro 

Mauro Campbell, então Presidente desta C. TNU, decidiu monocraticamente a PET n. 

10.996/SC assentando que:  
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“(...) Portanto, verifica-se que o entendimento adotado pela Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, 

fundado no enunciado 51 de sua súmula de jurisprudência 

dominante os valores recebidos por força de antecipação dos 

efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda 

previdenciária, são irrepetíveis em razão da natureza alimentar e 

da boa-fé no seu recebimento contraria frontalmente a tese 

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 

692 dos recursos repetitivos a reforma da decisão que antecipa a 

tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 

previdenciários indevidamente recebidos. 

Ante o exposto, conheço do incidente e dou-lhe provimento a fim de 

determinar o cabimento da devolução de valores recebidos a título 

de tutela antecipada posteriormente revogada. (...)” 

Por outro lado, como bem realçado pelo eminente colega Juiz 

Federal Gerson Rocha no voto que proferiu o C. STF não admitiu a repercussão geral da 

matéria firmando a tese de que se trata de questão meramente infraconstitucional (ARE 

722.421 RS, Relator Ministro PRESIDENTE, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27/03/2015 PUBLIC 30/03/2015). 

Pois bem, quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos 

por força de tutela antecipada concedida com base em cognição precária e sumária da lide, 

outrossim, sem lastro em jurisprudência uniforme e estável, não há mais dúvidas a serem 

dirimidas porquanto a questão restou pacificada no âmbito do STJ em grau de 

definitividade. 

Neste específico aspecto da demanda ora posta, também eu Sr. 

Presidente acompanho o relator. 

Ocorre, porém, que há situações jurídico-processuais, a meu sentir 

e com o devido respeito aos que pensam o contrário, as quais não foram analisados e 

abrangidos na r. orientação jurisprudencial firmada pelo C. STJ, cujas peculiaridades não 

as enquadram na situação presente na regra geral. 
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Me reporto aqui há pelo menos duas delas. 

Quanto a tutela antecipada, ainda que concedida com base em juízo 

de cognição precário e sumário, aplica tese de direito consolidada na jurisprudência 

predominante no momento da decisão e que é posteriormente revista em especial pelas 

Cortes Superiores e a situação onde a tutela é concedida com base em juízo de cognição 

exauriente onde o magistrado firma a norma jurídica individual e concreta que vai reger 

aquela relação conflituosa que foi submetida à apreciação e decisão do Poder Judiciário. 

 

Tutela Antecipada concedida com fundamento em jurisprudência 

estável e predominante, em especial a dos Tribunais Superiores, 

que é posteriormente revista e modificada. 

 

Pedindo vênias antecipadas aos nobres pares que assim não 

entendem, tenho firme convicção de que a atividade jurisdicional não pode e não deve 

incrementar a sensação de insegurança jurídica que temos em nosso país onde, como já 

disse um Ministro da Suprema Corte, nem o passado está garantido. 

Portanto, não se revela prestigiado o princípio da segurança jurídica 

quando uma decisão judicial, ainda que precária e proferida com amparo na jurisprudência 

majoritária, fica sem qualquer carga de eficácia jurídica pelo simples fato de que houve 

uma mudança brusca dessa mesma jurisprudência. 

Não é por outra razão que o C. STF vem firmando a tese no sentido 

da “(...) Desnecessidade de restituição das parcelas recebidas por força de medida liminar 

deferida com fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, 

cassada em virtude da recente mudança de entendimento. Projeção do postulado da 

confiança assentada pelo plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do mandado de 

segurança n. 25.430 (Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Precedentes. 4. 

Agravo regimental não provido.” (MS 26132 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 

Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 

30-11-2016 PUBLIC 01-12-2016). 
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Trata-se, no caso, da prevalência de uma das facetas da segurança 

jurídica consistente na proteção da confiança que tem o jurisdicionado nos atos emanados 

do Poder Judiciário. 

Sobre a proteção da confiança como uma das vertentes da 

segurança jurídica já tive oportunidade de discorrer em estudo doutrinário que: 

“(...) Ocorre, porém, que existem determinadas situações, ou 

melhor, implemento de vínculo relacional forte e gradual entre o 

Estado provedor e o segurado beneficiário que geram neste a 

confiança, a boa fé de que o Estado irá cumprir, em relação a ele, 

a promessa de manutenção, ainda que parcial, do regime jurídico 

que lhe confiou quando o segurado se vinculou, em passado 

remoto, ao regime geral obrigatório criado pelo Estado. 

Imagine-se, por exemplo, um servidor público que ingressou no 

serviço público há mais de 20 anos, onde lhe fora prometido que se 

contribuísse com um percentual elevado de sua remuneração total 

por 35 anos, este adquiriria o direito de se aposentar com 

proventos integrais (integralidade) com direito a reajustes na 

mesma data e com os mesmos índices aplicáveis aos servidores da 

ativa (paridade). 

Em termos de justiça material e de razoabilidade não se revelaria 

lídimo, considerada a segurança jurídica, agora na sua vertente 

subjetiva (concepção esta já aceita pelo STF quando do 

julgamento do MS 24781, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal 

Pleno, julgado em 02/03/2011, DJe-110 DIVULG 08-06-2011 

PUBLIC 09-06-2011 EMENT VOL-02540-01 PP-00018), a 

eliminação radical do regime jurídico previdenciário ofertado 

àquele segurado há mais de 20 anos, pois com tal agir o Estado 

trairia a confiança que lhe foi depositada pelo cidadão que 

entregou seu futuro na esperança de que o Estado, cujo fim 
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precípuo de existência é manter a paz e segurança aos membros 

da coletividade organizada politicamente, cumpriria, ainda que 

em parte, contudo, relevante, a promessa firmada quando 

obrigou este mesmo segurado a se filiar em seu regime próprio de 

previdência social. 

Para atenuar estas situações limítrofes e discrepantes do Estado 

de Direito, em termos de proteção à confiança legítima do 

cidadão nos atos estatais, da regra geral e a fim de prestigiar um 

valor muito caro à sociedade que é o valor segurança jurídica, 

tanto na sua vertente objetiva (direito adquirido) quanto na 

subjetiva (proteção da confiança legítima, da boa-fé objetiva), que 

configura, em última análise, garantia individual fundamental do 

cidadão frente ao Estado, sobremodo numa potencial violação do 

sagrado princípio da isonomia material (art. 5°, caput e inciso I, 

da CF/88), foi imposto ao Legislador, tanto o ordinário quanto o 

constituinte derivado, que não editassem normas, até mesmo 

alterando o texto constitucional, tendentes a abolir, aniquilar em 

absoluto, a segurança jurídica garantida aos cidadãos (art. 60, § 

4°, IV, da CF/88).  

Para equacionar este problema jurídico de relevo fez-se necessário 

a criação das chamadas normas de transição, para que se 

permitisse a alteração do regime jurídico, no caso o  

previdenciário, com respeito às situações jurídicas cujo grau de 

completude fática da hipótese descrita na norma a ser revogada e 

que gerou no segurado a expectativa legítima de que seu direito 

subjetivo em formação seria honrado pelo Estado. 

E aqui chegamos ao ponto central destas reflexões. 

Tendo como inverossímeis estas premissas, vale dizer, que a 

segurança jurídica na sua vertente subjetiva significativa do 

dever estatal de tutelar, mediante a edição de normas jurídicas de 
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transição, as expectativas legítimas que lhe são confiadas pelos 

cidadãos, indaga-se: pode o Estado alterar ou mesmo revogar 

normas de transição anteriormente criadas ou existe, aqui sim, 

um direito adquirido ao regime jurídico disciplinado pelas 

normas de transição o qual é imutável sob pena de violação à 

garantia fundamental da segurança jurídica? 

Dado os limites naturais deste artigo, limitamo-nos aqui a propor, 

à guisa de um debate germinal sobre o tema, que as normas de 

transição, em regra, disciplinam relações jurídicas incompletas, 

todavia com grau elevado de preenchimento fático da hipótese 

normativa então vigente, com o intento de criar situações 

proporcionais, em termos de justiça e isonomia materiais, entre 

os sujeitos regidos pelos estatutos jurídicos revogado e a vigorar. 

Afirmando-se de forma mais objetiva as normas de transição 

criam direito subjetivo que é incorporado ao patrimônio jurídico 

do então pretenso titular do direito ao regime jurídico revogado e 

que estava em fase de alto grau de formação. 

Voltando ao regime previdenciário tem-se que as normas de 

transição criam, portanto e em regra, três categorias de 

segurados: 1) aqueles que preencheram todos os requisitos legais e 

tem direito a benefícios previdenciários de acordo com a lei 

revogada; 2) aqueles que preencheram parcela ínfima dos 

requisitos legais previstos na lei revogada e, em termos de 

proporção, sofrem prejuízo material de pouca monta se forem 

inteiramente regidos pela lei nova revogadora da anterior; e, por 

fim, 3) temos aqueles segurados que preencheram parcela 

relevante do suporte fático descrito na norma presente no regime 

geral revogado e que podem vir a sofrer exponencial prejuízo 

material se não lhes forem criadas normas de transição que 
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calibrem a sua situação jurídica diante da significativa alteração 

legislativa superveniente. 

Se as normas jurídicas de transição presentes no diploma 

normativo que irá viger puderem ser modificadas ao bel prazer do 

legislador, até mesmo o constituinte derivado, mediante a edição 

de lei revogadora futura daquela onde estão previstas as referidas 

normas de transição, isto significa dizer que um componente 

importante da garantia fundamental da segurança jurídica, qual 

seja, a confiança legítima inexiste, tanto formal quanto 

materialmente, no ordenamento constitucional ou, no mínimo, está 

ceifada em sua virtude principal que é impedir que o Estado 

desrespeite expectativas legítimas que lhe são confiadas pelos 

cidadãos trazendo com isso forte insegurança no seio social e, por 

evidente, comprometendo a paz necessária à manutenção de uma 

sociedade organizada politicamente. 

Aliás, se em contexto análogo o STF vem admitindo que relações 

jurídicas pretéritas estabelecidas sob a égide de uma lei 

inconstitucional sejam mantidas hígidas sob o fundamento de que 

“(...) A modulação temporal das decisões em controle judicial de 

constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao 

consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre 

o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores 

constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a 

proteção da confiança legítima(...)” (ADI-QO 4425, Relator(a):  

Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015, publicado em 

04/08/2015, Tribunal Pleno), com maior dose de razão as relações 

jurídico-previdenciárias tuteladas pelas normas de transição 

pretéritas devem ser blindadas contra eventuais pretensões 

legislativas majoritárias futuras. (...)” (REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA: EXISTE UM POSSÍVEL DIREITO 
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ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE REGIMES DE 

TRANSIÇÃO PRETÉRITOS?). 

Sob outro enfoque, a expectativa legítima do jurisdicionado que 

tem a seu favor uma tutela provisória, todavia, fundada em jurisprudência estável e 

predominante, não pode ficar desamparada pelo simples fato de que esta jurisprudência foi 

posteriormente revista e modificada. 

Há de existir uma norma de transição, melhor dizendo, uma 

modulação dos efeitos da decisão de cassação da tutela antecipada no sentido de se 

preservar os efeitos pretéritos da decisão precária, porém, proferida com elevado grau de 

probabilidade de êxito final na demanda considerada a jurisprudência vigorante quando 

esta mesma tutela provisória foi proferida. 

Com efeito, entendo que são irrepetíveis os valores recebidos por 

força de tutela antecipada concedida com fundamento na jurisprudência predominante, em 

especial dos Tribunais Superiores, posteriormente revista e modificada. 

 

Tutela concedida com base em cognição exauriente. Sentença 

que carrega conteúdo jurídico tradutor de norma jurídica 

individual e concreta cuja revogação não opera efeitos 

retroativos. 

 

A orientação firmada no âmbito do STJ acerca da reversibilidade e 

consequente possibilidade de repetição de valores pagos por força de tutela antecipada 

levam em conta a natureza precária da decisão judicial, prolatada com base em juízos de 

verossimilhança, onde o magistrado realiza um sopesamento de probabilidades quanto à 

juridicidade da pretensão deduzida pela parte autora e, em decorrência desta avaliação 

intelectiva, antecipa os efeitos materiais de futura sentença de mérito. 

Há casos, porém, em que o pronunciamento judicial que antecipa 

os efeitos materiais da sentença de mérito, proferido no corpo da própria sentença, não leva 
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em conta juízos provisórios e precários, mais sim definitivos, ao menos na instância a quo, 

e fundados em cognição exauriente. 

A rigor, o que o magistrado autoriza quando concede a tutela 

antecipada em sede de sentença, é a execução provisória desta. Vale dizer, forma-se um 

título executivo judicial, ainda que provisório, em desfavor do réu. 

Assim, consoante leciona doutrina de escol, o que se faz, a rigor, 

antecipando os efeitos materiais da sentença de mérito, é retirar o natural efeito suspensivo 

de eventual futuro recurso, com base no art. 518, CPC revogado (atual art. 1.012, caput, 

NCPC).  

J. E. CARREIRA ALVIM, que em princípio não admitia, vem 

admitindo a tutela antecipada na sentença, mas sob outro enfoque que não o sustentado 

pela doutrina dominante, que admite essa antecipação com fundamento no art. 273 do 

CPC. 

Distingue o jurista mineiro a antecipação da tutela antes da 

sentença e a tutela antecipada na sentença, tendo a primeira a sua base no disposto no art. 

273 do CPC, não passando a segunda de uma técnica de se retirar do recurso de duplo 

efeito o seu efeito suspensivo, possibilitando, desta forma, a execução provisória da 

sentença.  

Segundo o autor, apenas, enquanto a tutela antecipada antes da 

sentença é concedida através de uma decisão interlocutória, a vulgarmente chamada tutela 

antecipada na sentença tem lugar por ocasião do julgamento de mérito. Dessa forma, em 

vez de dizer o juiz que “antecipa os efeitos da tutela”, diz apenas que "antecipa os efeitos 

da sentença". Se vier a ser interposta apelação, deverá ser recebida só no efeito devolutivo, 

com base no art. 518 do CPC. 

A possibilidade de o juiz receber o recurso interposto de sentença 

de procedência da demanda, com pedido de tutela antecipada ainda não concedida, apenas 

no efeito devolutivo, vinha prevista no art. 518 do CPC (correspondente ao atual art. 1.012, 

parágrafo 2º, NCPC), que o autorizava a declarar os efeitos em que recebe a apelação.  
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Se era outorgado ao juiz o dever-poder de declarar quais os efeitos 

em que recebe a apelação é porque pode recebê-la apenas num (devolutivo) ou nos dois 

(devolutivo e suspensivo) efeitos, funcionando, à época, o disposto no art. 520 como regra 

de contingência. 

A respeito, escreve o citado jurista: 

“Existe uma diferença, pouco percebida pela doutrina, entre, 

de um lado, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial --, 

a verdadeira tutela antecipada --, e de outro, a antecipação dos efeitos da 

sentença, estando a primeira disciplinada pelo art. 273 do CPC, enquanto a 

segunda tem residência no art. 518 do CPC. À primeira, denomina - se, 

simplesmente, “tutela antecipada”, e à segunda, vem -se denominando “tutela 

antecipada na sentença”. 

"A tutela antecipada concedida antes da sentença não 

provoca nenhuma divergência na doutrina, admitindo-se contra ela o agravo 

de instrumento nos termos do art. 522 do CPC; até mesmo em sede 

mandamental, a liminar é impugnável mediante o recurso de agravo. 

"O mesmo não acontece, porém, com a tutela antecipada na 

sentença, em torno da qual giram inúmeras controvérsias, não só no que tange 

a essa possibilidade, como, sobretudo, sobre o recurso eventualmente cabível 

con tra a sua concessão, por ocasião da decisão de mérito. 

"Em princípio, registro que a sentença de procedência da 

demanda está sujeita a recurso de duplo efeito, quando o propósito da lei é 

obstaculizar a sua imediata execução, ou, então, a recurso de efeito somente 

devolutivo, quando esse propósito for o de permitir a sua imediata execução. 

"Quando se atribui ao recurso o duplo efeito, é porque a 

parte que perdeu a demanda tem reais possibilidades de reverter o seu 

conteúdo, caso em que não teria sentido permitir-se a execução de uma 

sentença que será reformada no tribunal. É a hipótese, por exemplo, em que a 
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sentença contraria jurisprudência pacífica do próprio tribunal ou de tribunal 

superior: se não for reformada por este, sê -lo-á provavelmente por aquele. 

"Ao contrário, quando se atribui ao recurso o efeito somente 

devolutivo, é porque a parte que venceu a demanda tem reais possibilidades de 

manter a sentença nos termos em que foi proferida, caso em que não teria 

sentido aguardar -se o seu trânsito em julgado, para, só então, possibilitar ao 

vencedor o gozo do direito nela reconhecido. É a hipótese, por exemplo, em 

que a sentença está ajustada à jurisprudência do próprio tribunal ou de 

tribunal superior, havendo remota possibilidade de que venha a ser reformada. 

"Portanto, uma coisa é a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, conhecida como “tutela antecipada liminar”, e 

coisa diversa a antecipação dos efeitos da sentença, conhecida como "tutela 

antecipada na sentença". E a diferença está na natureza do próprio juízo 

formulado pelo julgador, porquanto, na primeira hipótese, a decisão se funda 

num juízo de verossimilhança (probabilidade), enquanto, na segunda, se funda 

num juízo de certeza. 

"Quando se afirma que existe uma atecnia no ordenamento 

jurídico nacional, ao permitir a “efetivação “ da decisão concessiva de tutela 

antecipada (apenas verossímil) e não permitir como regra a “execução” da 

sentença (fundada na certeza), não se tem noção da enorme diferença que 

existe entre a tutela antecipada antes da sentença e a tutela antecipada na 

sentença, pois são distintos os dois institutos jurídicos, sendo diversos, por 

isso, também, os preceitos legais em que se apoiam. Quando se trata de tutela 

antecipada antes da sentença, tem ela o seu fundamento no art. 273 do CPC, e 

quando se trata de tutela antecipada na sentença -- na verdade, a antecipação 

dos efeitos da sentença --, a hipótese tem o seu fundamento no art. 518 do 

CPC. 

"O pedido de suspensão da eficácia da sentença, at ravés da 

técnica de se dar apenas um efeito (devolutivo) ou dois efeitos (devolutivo e 

suspensivo) ao recurso, deve, ou não, ser deferido, conforme haja, entre os 
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dois interesses em conflito --, o do requerente, em suspendê-la e o do 

requerido em não suspendê-la --, maior risco de dano para um do que para 

outro, tudo consoante também o juízo de probabilidade formado pelo juiz. 

"Para tanto, deve o juiz ou o relator, conforme a hipótese, 

orientar -se pelo princípio da proporcionalidade, fazendo com que prevaleça, 

em princípio, a pretensão (material) da parte, cujo sacrifício poderia 

importar em maior prejuízo para esta do que eventual benefício para a parte 

contrária. Assim, se, do deferimento do pedido de suspensão, puder resultar 

para o vencedor da demanda maior prejuízo do que o benefício que dela 

poderia resultar para o sucumbente, deve o juiz indeferir o pedido; se do 

indeferimento do pedido de suspensão puder resultar para o sucumbente 

maior prejuízo do que o benefício que poderia resultar para o vencedor da 

demanda, deve então deferir o pedido. Suponha -se que o juiz dê pela 

procedência da ação, reconhecendo como ilegal a suspensão do benefício 

previdenciário, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e outorgue, 

na sentença, a tutela antecipada pedida pelo autor. Tendo os proventos 

natureza alimentar, e sendo, até então, legítimos, pois, como tal, foram 

reconhecidos em primeiro grau, a suspensão da sentença causaria ao autor 

(beneficiário ou segurado) maior dano do que o eventual benefício que 

pudesse dela resultar para o INSS, economizando valores que nenhum risco 

traz ao sistema previdenciário. 

"Na prática, deve o juiz, ao proferir a sentença, em vez de 

dizer que concede a tutela antecipada da sentença, dizer, simplesmente, que 

antecipa os efeito s da sentença, com o que estará dizendo que eventual 

apelação será recebida no efeito apenas devolutivo, como autoriza o art. 518 

do CPC.” grifei (CARREIRA ALVIM, J. E. "Suspensão da execução da 

sentença", n. 16.5, in Direito na Doutrina, Livro III. Curitiba: Juruá, 2002, pp. 

179-181). 
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O art. 1.012, parágrafo 1º, inciso II, do novo CPC dispõe, além de 

outras hipóteses taxativas, expressamente que a sentença condenatória ao pagamento de 

verba de natureza alimentar e a que confirma, concede ou revoga tutela provisória possuem 

exequibilidade imediata, na medida em que eventual recurso interposto terá somente efeito 

devolutivo. 

Confira-se a redação do texto normativo:  

Art. 1.012.  A apelação terá efeito suspensivo. 

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir 

efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: 

(...) 

II - condena a pagar alimentos; 

(...) 

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de 

cumprimento provisório depois de publicada a sentença. 

Igualmente o novel Código do Processo Civil inovou o sistema em 

relação às obrigações de natureza alimentar, no que toca a desnecessidade de apresentação 

de caução para executar provisoriamente o decisum, execução esta que não se altera no 

plano material, ressalvando-se à parte prejudicada (executado) a busca da reparação de 

eventuais prejuízos causados em outra ação, e não nos mesmos autos, como ocorre com a 

tutela antecipada concedida anteriormente à prolação da sentença. 

Eis a redação dos dispositivos legais pertinentes: 

Art. 302.  Independentemente da reparação por dano processual, 

a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de 

urgência causar à parte adversa, se: 

I - a sentença lhe for desfavorável; 
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II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não 

fornecer os meios necessários para a citação do requerido no 

prazo de 5 (cinco) dias; 

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer 

hipótese legal; 

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da 

pretensão do autor. 

Parágrafo único.  A indenização será liquidada nos autos em que 

a medida tiver sido concedida, sempre que possível. 

 

Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por 

recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma 

forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte 

regime: 

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se 

obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o 

executado haja sofrido; 

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a 

sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado 

anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; 

(...) 

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos 

que importem transferência de posse ou alienação de propriedade 

ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao 

executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de 

plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

(...) 
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§ 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II 

não implica o desfazimento da transferência de posse ou da 

alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente 

já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos 

prejuízos causados ao executado. 

§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça 

obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que 

couber, o disposto neste Capítulo. 

Art. 521.  A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser 

dispensada nos casos em que: 

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua 

origem; 

II - o credor demonstrar situação de necessidade; 

Por fim, mas não menos importante, com relação à necessidade de 

devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada confirmada na sentença, 

cuja natureza jurídica é de norma individual concreta, entendo que a relação jurídica 

firmada e confirmada na sentença, como norma, deve ser mantida, vale dizer a obrigação 

do recorrente INSS de pagar o benefício previdenciário ou assistencial à parte recorrida 

vige até a data em que houver a revogação da norma individual concreta, a símile do que 

ocorre com as medidas provisórias cujos efeitos concretos devem ser preservados (art. 62, 

§ 11º, CF/88). 

Por estas singelas razões Sr. Presidente, entendo que não cabe a 

devolução dos valores recebidos com base em tutela provisória concedida com base em 

jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores posteriormente revista e também 

nas hipóteses de tutela concedida com amparo em cognição exauriente onde é editada a 

norma jurídica individual e concreta que irá reger a litígio até então existente. 

Portanto, CONHEÇO do presente incidente e lhe DOU 

PARCIAL PROVIMENTO para assentar a repetibilidade dos valores recebidos por força 

de tutela antecipada posteriormente cassada, ressalvando-se as hipóteses acima 
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explicitadas, vale dizer, os casos de tutela antecipada concedida com base em 

jurisprudência predominante posteriormente revista e a tutela concedida com amparo em 

juízo de cognição exauriente. 

 

É COMO VOTO 

 

Porto Alegre/RS, 30 de Agosto de 2017 

 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 

JUIZ FEDERAL RELATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


