
 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0017220-78.2016.4.01.3300/BA 

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA 

REQUERENTE: CRISTIANE ESPINHEIRA LEITE PASSOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização de interpretação contra 
acórdão proferido pela Turma Recursal de origem, sob o argumento de que, em se 
tratando de carreira do Magistério, a partir da EC 18/81, tal atividade passou a ser 
considerada comum, de forma que somente não há a incidência de fator 
previdenciário quando a parte já cumprir os requisitos para a aposentadoria antes 
da Lei 9.876/99. 

 A título de paradigma indicou os AgInt no AREsp 921.087/SP e 
AgRg no REsp 1527888/RS. 

O incidente não foi admitido na origem, tendo vindo a esta Corte 
após a interposição de agravo. 

VOTO 

A lei de regência dos pedidos de uniformização dirigidos à Turma 
Nacional de Uniformização exige que a parte postulante da uniformização de 
questão de direito material presente na lide demonstre de forma cabal que há 
divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões do País 
ou que o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação predominante 
no âmbito desta Corte uniformizadora ou em descompasso com a posição 
majoritária do C. STJ. 

É o que reza o art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, verbis: 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação 
da lei. 

(...) 
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§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de 

diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou 

jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de 

Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a 
presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

Por sua vez, dispõe o art. 6º do nosso Regimento Interno TNU 
(editado pela Resolução CJF nº 345, de 02/06/2015, verbis: 

Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e 
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, 
quanto à questão de direito material: 

I – fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de 
diferentes Regiões; 

II – em face de decisão de Turma Recursal proferida em 
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou 

III – em face de decisão de Turma Regional de Uniformização 
proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante 
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de 
Uniformização. 

  

Volvendo ao caso em análise, em sede de juízo de admissibilidade 
entendo que o presente PEDILEF preenche os requisitos e pressupostos 
processuais para o seu conhecimento, já que a Súmula 33 TNU e o PEDILEF 
apresentado se prestam a demonstrar a divergência jurisprudencial, guardando 
similitude fático-jurídica com o acórdão combatido que concluiu em sentido 
diverso. 

Assim, conheço o presente incidente de uniformização 

Passo ao mérito 

Durante algum tempo esta Corte Uniformizadora vinha entendendo 
que a incidência do fator previdenciário nos benefícios de aposentadoria dos 
professores somente poderia ocorrer em situações específicas, mais 
especificamente, quando lhe acarretava em algo benéfico. 
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Contudo, o Superior Tribunal de Justiça revisou o seu entendimento, 
ou seja, passando a entender que a aposentadoria de professor não se enquadrava 
na categoria de benefício especial, decorrente de insalubridade, e, 
consequentemente, passar a admitir a incidência do fator previdenciário nos 
benefícios do Magistério, salvo aqueles que já tinham cumprido os requisitos 
legais antes da inovação trazida pela Lei 9.897/99. 

E, esta Corte seguindo o posicionamento do STJ, também reviu o 
seu entendimento, inclusive em sede de representativo de controvérsia, conforme 
se observa no PEDILEF 0501512-65.2015.405.8307, do eminente Relator 
Frederico Augusto Leopoldino Koehler, cujo julgamento se deu em Neste sentido, 
trecho do Pedilef 200771950121240, 20/10/2016, cujo trecho, naquilo que 
importa aos autos, transcrevo a seguir: 

“(...)- A TNU vinha mantendo tal entendimento de forma reiterada, 
como se pode ver nos seguintes julgados: PEDILEF 5010858-
18.2013.4.04.7205, DOU 10/07/2015, Rel. Juiz Federal João 
Batista Lazzari; PEDILEF 50093226920134047205, DJ 
03/07/2015, Rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha; PEDILEF 
0504450-76.2014.4.05.8401, Rel. Juiz Federal Sérgio Murilo 
Wanderley Queiroga, sessão de junho/2016. - Porém, em 
contrariedade à posição da TNU, o Superior Tribunal de Justiça 
vem entendendo - alterando o posicionamento anteriormente 
adotado naquela Egrégia Corte - Poder Judiciário Conselho da 
Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais que incide o fator previdenciário na 
aposentadoria por tempo de serviço do professor quando o segurado 
não possuir tempo suficiente para concessão do benefício 
anteriormente à edição da Lei n. 9.876/99 (que introduziu o Fator 
Previdenciário). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 1. O agravo regimental objetiva reconsiderar decisão 
que negou provimento ao recurso especial oriundo de ação ajuizada 
em face do INSS, objetivando a revisão de aposentadoria de 
professor, para que fosse afastada a utilização do fator 
previdenciário no cálculo da renda mensal inicial. 2. Conforme 
asseverado na decisão agravada, incide o fator previdenciário no 
cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de 
serviço/contribuição de professor quando a segurada não tiver 
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tempo suficiente para a concessão do benefício anteriormente à 
edição da Lei 9.876, de 1999, como no presente caso, conforme 
asseverado pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. 
(Ag Rg no REsp 1527888 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe 09/11/2015). PROCESSUAL 
CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO 
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE DE 
PROFESSOR. INCIDÊNCIA. 1. "Incide o fator previdenciário no 
cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de 
serviço de professor quando a segurada não tiver tempo suficiente 
para a concessão do benefício anteriormente à edição da Lei 9.876, 
de 1999, como no presente caso, conforme asseverado pelo Tribunal 
a quo."(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.490.380/PR, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
9/6/2015, DJe 16/6/2015). 2. Decisão mantida. 3. Agravo regimental 
a que se nega provimento.( AgRg no REsp 1481976 / RS, Ministro 
OG FERNANDES, Segunda Turma, Ministro OG FERNANDES). 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. 
SALÁRIO-DEBENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 
INCIDÊNCIA. 1. À luz do Decreto Poder Judiciário Conselho da 
Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais 53.831/64 (Quadro Anexo, Item 2.1.4), a 
atividade de professor era considerada penosa, situação modificada 
com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 18/81 e, 
consequentemente, das alterações constitucionais posteriores, 
porquanto o desempenho da atividade deixou de ser considerada 
especial para ser uma regra "excepcional", diferenciada, na qual 
demanda um tempo de serviço menor em relação a outras 
atividades, desde que se comprove o exclusivo trabalho nessa 
condição. 2. A atividade de professor não é especial em si, para fins 
de seu enquadramento na espécie "aposentadoria especial" a que 
alude o art. 57 da Lei n. 8.213/91, mas regra diferenciada para a 
aposentadoria que exige o seu cumprimento integral, o que afasta 
seu enquadramento às disposições do inciso II do art. 29 do mesmo 
diploma, que não prevê a utilização do fator previdenciário no 
cálculo do salário-de-benefício. 3. Amoldando-se a aposentadoria 
do professor naquelas descritas no inciso I, "c", inafastável o fator 
previdenciário, incidência corroborada ainda pelas disposições do 
§ 9º do art. 29 da Lei de Benefícios, em que foram estabelecidos 
acréscimos temporais para minorar o impacto da fórmula de cálculo 
sobre o regime diferenciado dos professores. 4. Eventual não 
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incidência do fator previdenciário sobre a aposentadoria de 
professor somente é possível caso o implemento dos requisitos para 
o gozo do benefício tenha se efetivado anteriormente à edição da Lei 
n. 9.897/99. EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.490.380/PR, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015. Recurso especial 
improvido. (REsp 1423286 / RS, Ministro HUMBERTO MARTINS, 
Segunda Turma, DJe 01/09/2015 RIOBTP vol. 316 p. 171). - Desse 
modo, percebe-se que o entendimento que tem prevalecido no 
Superior Tribunal de Justiça é o de que deve haver a incidência do 
Fator Previdenciário na aposentadoria por tempo de serviço de 
professor, salvo se o segurado tiver cumprido os requisitos para 
aposentação em data anterior à Lei que o instituiu, não havendo que 
se falar em inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n. 9.876/99. - 
Oportuno destacar que o C. Supremo Tribunal Federal já firmou 
entendimento no sentido de que a Lei n° 9.876/99, na parte em que 
alterou o art. 29 da Lei n° 8.213/91, não afronta os preceitos 
constitucionais: Poder Judiciário Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 
PREVIDÊNCIA SOCIAL: CÁLCULO DO BENEFÍCIO. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999, 
OU, AO MENOS, DO RESPECTIVO ART. 2º (NA PARTE EM QUE 
ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 29, 'CAPUT', INCISOS E 
PARÁGRAFOS DA LEI Nº 8.213/91, BEM COMO DE SEU ART. 3º. 
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI, 
POR VIOLAÇÃO AO ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DE QUE SEUS ARTIGOS 2º (NA 
PARTE REFERIDA) E 3º IMPLICAM 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA AOS 
ARTIGOS 5º, XXXVI, E 201, §§ 1º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, E AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 
DE 15.12.1998. MEDIDA CAUTELAR. (...) 2. Quanto à alegação 
de inconstitucionalidade material do art. 2o da Lei nº 9.876/99, na 
parte em que deu nova redação ao art. 29, 'caput', incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.213/91, a um primeiro exame, parecem 
corretas as objeções da Presidência da República e do Congresso 
Nacional. É que o art. 201, §§ 1o e 7o, da C.F., com a redação dada 
pela E.C. nº 20, de 15.12.1998, cuidaram apenas, no que aqui 
interessa, dos requisitos para a obtenção do benefício da 
aposentadoria. No que tange ao montante do benefício, ou seja, 
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quanto aos proventos da aposentadoria, propriamente ditos, a 
Constituição Federal de 5.10.1988, em seu texto originário, dele 
cuidava no art. 202. O texto atual da Constituição, porém, com o 
advento da E.C. nº 20/98, já não trata dessa matéria, que, assim, 
fica remetida 'aos termos da lei', a que se referem o 'caput' e o § 7o 
do novo art. 201. Ora, se a Constituição, em seu texto em vigor, já 
não trata do cálculo do montante do benefício da aposentadoria, ou 
melhor, dos respectivos proventos, não pode ter sido violada pelo 
art. 2o da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, que, dando nova redação ao 
art. 29 da Lei nº 8.213/91, cuidou exatamente disso. E em 
cumprimento, aliás, ao 'caput' e ao parágrafo 7o do novo art. 201. 
3. Aliás, com essa nova redação, não deixaram de ser adotados, na 
Lei, critérios destinados a preservar o equilíbrio financeiro e 
atuarial, como determinado no 'caput' do novo art. 201. O equilíbrio 
financeiro é o previsto no orçamento geral da União. E o equilíbrio 
atuarial foi buscado, pela Lei, com critérios relacionados com a 
expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, com o 
tempo de contribuição e com a idade, até esse momento, e, ainda, 
com a alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 4. Fica, pois, 
indeferida a medida cautelar de suspensão do art. 2º da Lei nº 
9.876/99, na parte em que deu nova redação ao Poder Judiciário 
Conselho da Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais art. 29, 'caput', incisos e parágrafos, 
da Lei nº 8.213/91. 5. Também não parece caracterizada violação 
do inciso XXXVI do art. 5o da C.F., pelo art. 3o da Lei impugnada. 
É que se trata, aí, de norma de transição, para os que, filiados à 
Previdência Social até o dia anterior ao da publicação da Lei, só 
depois vieram ou vierem a cumprir as condições exigidas para a 
concessão dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 6. 
Enfim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é conhecida, no 
ponto em que impugna toda a Lei nº 9.876/99, ao argumento de 
inconstitucionalidade formal (art. 65, parágrafo único, da 
Constituição Federal). É conhecida, porém, quanto à impugnação 
dos artigos 2o (na parte em que deu nova redação ao art. 29, seus 
incisos e parágrafos da Lei nº 8.213/91) e 3o daquele diploma. Mas, 
nessa parte, resta indeferida a medida cautelar. (STF, Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2111/DF, 
Tribunal Pleno, Relator Ministro Sydney Sanches, j. 16/03/00, por 
maioria, D.J. 5/12/03). - Outrossim, já se decidiu que a discussão 
em torno da incidência, ou não, do fator previdenciário reveste-se 
de natureza infraconstitucional e que caso houvesse real ofensa à 
ordem constitucional, esta se daria somente de forma indireta ou 
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reflexa. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.876/1999. 
CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. 
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. CÁLCULO 
DO MONTANTE DEVIDO. APLICAÇÃO DO FATOR 
PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento 
da ADI 2.111-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu 
constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, 
incisos e parágrafos, da Lei 8.213/1991, com redação dada pelo art. 
2º da Lei 9.876/1999. II – Naquela oportunidade, o Tribunal 
afirmou, ainda, que a matéria atinente ao cálculo do montante do 
benefício previdenciário já não possui disciplina constitucional. Por 
essa razão, a utilização do fator previdenciário, previsto na Lei 
9.876/1999, no cálculo do valor devido à recorrente a título de 
aposentadoria, não implica qualquer ofensa à Carta Magna. De 
fato, por ser matéria remetida à disciplina exclusivamente 
infraconstitucional, a suposta violação do Texto Maior se daria de 
forma meramente reflexa, circunstância que torna Poder Judiciário 
Conselho da Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais inviável o recurso extraordinário. III – 
Agravo regimental improvido” (ARE 702.764-AgR, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2012) 

. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 
INCIDÊNCIA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE 
DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
OFENSA REFLEXA. 1. A incidência do fator previdenciário no 
cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria 
especial de professor, quando sub judice a controvérsia, revela uma 
violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da 
necessidade de análise de malferimento de dispositivo 
infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso 
extraordinário. Precedentes: AI 689.879-AgR, Rel. Min. Dias 
Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/9/2012 e o ARE 702.764-AgR, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/12/2012. 2. In 
casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios 
fundamentos, a qual dispôs: “A aposentadoria dos professores não 
se confunde com a aposentadoria especial prevista no regime geral 
de previdência social. As normas constitucionais e 
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infraconstitucionais existentes, no caso dos professores, tratam 
apenas de aposentadoria por tempo de serviço de caráter 
excepcional, assim como faz também, por exemplo, com a 
aposentadoria por idade do segurado especial. Verifica-se, assim, 
que a lei compensa, com o acréscimo de cinco anos para o professor 
e de dez anos para a professora, as reduções de tempo de 
contribuição em relação à aposentadoria comum, com trinta e cinco 
anos. Portanto, tendo a lei tratado as peculiaridades das diferentes 
aposentadorias de forma diversa, de modo a corrigir as distorções 
que poderiam ser causadas pela aplicação pura e simples do fator 
previdenciário, não sendo punido com a aplicação de um fator 
maior aquele professor ou professora que exercer seu direito de 
aposentadoria com tempo reduzido em relação aos demais 
trabalhadores, não foi ferido o princípio isonômico”. 3. Agravo 
regimental DESPROVIDO. (ARE-AgR 718275, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, j. em 8.10.2013) - Destarte, e justamente por estar 
se decidindo em sede de representativo de controvérsia, é o 
momento adequado para a TNU revisitar e superar a sua 
jurisprudência anterior, a fim de alinhar-se ao entendimento atual 
do STJ. Poder Judiciário Conselho da Justiça Federal Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - Em 
face de todo o exposto, ressalvado o posicionamento pessoal deste 
relator, deve-se dar PARCIAL PROVIMENTO ao Incidente de 
Uniformização para, revendo posicionamento anterior desta Corte, 
firmar o entendimento de que incide o fator previdenciário na 
aposentadoria por tempo de serviço do professor quando o segurado 
não possuir tempo suficiente para concessão do benefício 
anteriormente à edição da Lei n. 9.876/99 (que introduziu o Fator 
Previdenciário). Aplica-se a Questão de Ordem n.º 20 da TNU a fim 
de que o processo retorne à Turma Recursal de origem para que 
promova a adequação do julgado ao entendimento ora firmado (...). 

  

Assim, voto por conhecer e dar provimento ao incidente de 
uniformização proposto pelo INSS, para reafirmar a tese de que, em se tratando 
de atividade de Magistério, somente não haverá a incidência do fato previdenciário 
no benefício de aposentadoria quando o segurado cumprir todos os requisitos para 
a obtenção do benefício antes da vigência da Lei 9.876/99. 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 
Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0017220-78.2016.4.01.3300/BA 

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA 

REQUERENTE: CRISTIANE ESPINHEIRA LEITE PASSOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

EMENTA 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA 
DESTINADA AO INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO – 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A 
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A LEI 9.876/99  – 
FATOR PREVIDENCIÁRIO - 
INCIDÊNCIA-  CONHECIDO E PROVIDO 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto do 
Juiz Relator. 

São Paulo, 17 de agosto de 2018. 

 
RONALDO JOSÉ DA SILVA 

Juiz Federal 
 


