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VOTO 

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei Federal 

interposto pela parte Autora contra acórdão prolatado por Turma Recursal que julgou 

improcedente pedido de concessão de benefício assistencial, por entender ausente o 

impedimento de longo prazo e a miserabilidade exigidos pela lei. 

Sustenta a parte autora que acórdão recorrido encontra-se contrário ao 

entendimento dominante de outras Turmas Recursais, da Jurisprudência da TNU e STJ, 

com a transcrição de alguns julgados. 

O incidente foi inadmitido na origem, porém, por força de agravo, veio a 

ser distribuído em virtude de decisão do Ministro Presidente da TNU, sendo certo que o 

juízo definitivo de admissibilidade é do Colegiado. 

No que diz respeito à questão da incapacidade, o incidente deveria, em 

tese, ser conhecido e provido, pois a matéria em debate encontra-se pacificada no âmbito 

desta TNU, no sentido de que a incapacidade temporária não é obstáculo ao deferimento 

do benefício assistencial, conforme os termos da Súmula nº 48 deste colegiado: A 

incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício 

assistencial de prestação continuada. 

De fato, esta Corte já consagrou a tese de que a incapacidade temporária, 

independente do prazo de duração, não constitui óbice para a concessão de benefício 

assistencial ao deficiente (PEDILEF 50020722520124047009, RELATOR JUIZ 

FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DOU 09/10/2015 PÁGINAS 

117/255), sendo certo que o acórdão recorrido fundamentou-se precipuamente na 

circunstância temporária da incapacidade. 

No tocante à miserabilidade, alega o Recorrente que o acórdão se baseou 

exclusivamente no critério da renda per capita do grupo familiar, não considerando 

outros fatores que importem na diminuição de tal renda,  trazendo acórdão da TNU e do 

STJ para argumentar no sentido de que a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo 

denota presunção absoluta de miserabilidade, não sendo possível ser confrontada com 

os outros critérios, o que também se aplica se considerado o critério de ½ salário mínimo. 

Quanto a tal aspecto, o incidente não deve ser conhecido, pois não houve 

o devido cotejo analítico, para demonstrar a similitude fático-jurídica, como também 

dissenso jurisprudencial apto ao seu conhecimento, seja porque o acórdão recorrido 

afastou a caracterização da miserabilidade pelo fato do esposo da Autora receber um 



salário mínimo de aposentadoria e contar com 64 anos de idade, de modo a refutar a 

aplicação analógica do Estatuto do Idoso, seja porque confirmou a sentença neste ponto 

e também pelos fundamentos de que “o casal reside em imóvel cedido, localizado na zona 

rural, não pagando aluguel pela moradia”. 

O fato é que a tese levantada pelo Recorrente nos paradigmas, quanto à 

presunção absoluta do critério de renda, contrapõe-se ao entendimento desta Turma 

Nacional de Uniformização, já seguindo o posicionamento do E. STF, em julgamento de 

representativo de controvérsia, que fixou a tese de que a renda mensal per capita de 1/4 

do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei n.º 8.742/1993) não é o único critério para aferir 

a miserabilidade de quem pleiteia benefício assistencial, já que gera apenas uma 

presunção relativa, podendo esta ser afastada por outros meios de prova constantes dos 

autos (PEDILEF 50004939220144047002; JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA 

ROCHA, julgado em 14 de Abril de 2016). 

Outrossim, o acórdão recorrido afastou a caracterização da miserabilidade 

não única e exclusivamente pela consideração do critério objetivo de renda, mas também 

pela avaliação do contexto econômico-social em que se encontra a Requerente, 

concluindo que o mesmo não revela a existência de uma situação de miserabilidade ou 

vulnerabilidade social a justificar tal interpretação, de modo a estar  de acordo com o 

entendimento da TNU no sentido de que a miserabilidade deve ser aferida no caso 

concreto (PEDILEF 05031342820144058401, Relatora Juíza Federal Ângela Cristina 

Monteiro, DOU 06/11/2015), como também do STF. 

 Destaco que o acerto ou não do exame da prova não cabe ao incidente, 

porquanto o pedido de uniformização não constitui um meio ordinário de impugnação 

para analisar possível incorreção ou injustiça decisão recorrida, de forma pura e simples, 

mas uma via especial para compor eventual dissídio de teses jurídicas ao fito de 

uniformizar a interpretação da lei federal. 

 Outrossim, quanto a outras alegações do Recorrente, ao mesmo caberia 

fazer o devido cotejo analítico com paradigmas em sentido contrário ao acórdão 

recorrrido, para permitir o conhecimento do incidente. 

  Neste contexto para reformar o acórdão da Turma Recursal de Origem, 

no tocante à miserabilidade, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o 

que é vedado em sede de pedido de uniformização, nos termos da Súmula n.º 42 desta 

TNU, que dispõe que não se conhece de incidente que implique reexame de matéria de 

fato. 

  Outrossim, apenas o reconhecimento da possibilidade de revisão do 

exame da incapacidade/impedimento não levaria à concessão do benefício, já que seria 

necessário também permitir a reanálise da questão da miserabilidade, o que não é 

possível,  equivalendo a situação, mutatis mutandis, à solução da Questão de Ordem nº 

18 desta TNU. 

  Ante o exposto, VOTO por NÃO CONHECER do incidente nacional de 

uniformização. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93


ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NÃO 

CONHECER do incidente nacional de uniformização. 

Fortaleza, 22 de novembro de 2017. 

 MARIA LUCIA GOMES DE SOUZA 

Juiz Federal 


