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RELATÓRIO 

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente-público, 
pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a 
sentença, julgou procedente demanda na qual se pleiteia a condenação da União 
ao pagamento de danos morais, em razão da negativa indevida da liberação de 
parcelas do seguro-desemprego. 

Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que, uma vez 
demonstrado que o pagamento das parcelas do seguro-desemprego 
foi equivocadamente bloqueado pela União, é devida indenização por danos 
morais. 

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente 
recurso, após examinar os documentos apresentados nos autos, concluiu nos 
seguintes termos: 

Da análise do que consta nos autos, verifica-se que a pretensão 
recursal não deve prosperar. Encontrando-se o comando judicial 
atacado em consonância com o regramento legal aplicável, bem 
como com o entendimento reiterado deste órgão colegiado. 
Consoante asseverado pelo juízo a quo, o motivo lançado pela União 
para indeferir o pagamento do benefício em questão é juridicamente 
insubsistente. A falta de recebimento do seguro-desemprego, sem 
alternativa de renda, implica ‘in re ipsa’ ofensa à própria dignidade 
pessoal do trabalhador e de seus familiares, ensejando a 
reparação. Ante a responsabilidade objetiva que recai sobre os entes 
públicos, em consonância com o art. 37, § 6º, da CF/88, não há como 
afastar a responsabilidade do ente demandado no caso em exame, já 
que negou o benefício requerido com base em informação 
equivocada. (grifei) 

  



O ente público sustenta o cabimento do pedido de 
uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a 
jurisprudência da 5.ª TR/RS: 

Em regra, o dano moral não se presume, devendo ser demonstrado 
de forma objetiva. Tal dano deve trazer ao indivíduo transtornos que 
superem os simples dissabores da vida cotidiana e dos fatos narrados 
nos autos não há como se inferir o dano de per si. Em que pese a 
demora da análise administrativa e do pagamento do benefício de 
seguro desemprego, não restou comprovada situação que configure 
abalo pela parte autora, de modo a merecer a indenização moral. 
Nesse contexto, entendo que não é devida, na espécie, indenização 
por danos morais. Em decorrência, deve ser negado provimento ao 
recurso da parte autora. (Processo n.º 00281343.2013.404.7102, 
relatora a Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, julgado no dia 
28/08/2014) 

  

Relatados no essencial, passo a decidir. 

VOTO 

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está 
previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
Turmas Recursais na interpretação da lei”. 

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos 
controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos 
enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, 
para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem 
o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda. 

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão 
recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da 
própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais 
fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ. 

*** 

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, uma vez que 
demonstrada a divergência com relação à questão controvertida nestes autos, nos 
termos acima. 

Inicialmente, deve ser frisado que este caso foi afetado por esta 
Turma Nacional de Uniformização como representativo de controvérsia (TEMA 



182), nos termos do art. 17, VII, do RITNU, aprovado pela Resolução CJF  n.º 
205/00345, de 02/06/2015. Por ocasião da afetação, foi definida a seguinte a ser 
resolvida: “Saber se a suspensão/cancelamento indevidos do pagamento de 
seguro-desemprego gera dano moral in re ipsa.” 

Em outras palavras: o cancelamento e/ou a suspensão indevida do 
pagamento do das parcelas alusivas ao seguro-desemprego gera(m), ou não, por si 
só, ou seja, “ipso facto” ou “in re ipsa”, o direito à indenização por danos morais. 

 Como se observa a partir do quanto posto no relatório, o acórdão 
recorrido entende que sim, fundado na ideia de responsabilidade objetiva do 
Estado, enquanto o paradigma concluiu em sentido diametralmente oposto, 
fundado na ideia de que o dano moral não se presume. 

Na visão do acórdão recorrido, a parte interessada deve demonstrar 
que o fato narrado na inicial deveras foi capaz de trazer ao indivíduo transtornos 
que superem os simples dissabores da vida cotidiana. 

*** 

Nos termos do art. 186, bem como do art. 927, ambos do Código 
Civil, a reparação de danos, morais ou materiais, em regra, depende, entre outros, 
da demonstração do caráter ilícito do ato apontado como lesivo. 

No caso do dano moral, além de ilícito, necessário que se demonstre 
que o ato tem potencial para abalar os elementos integrantes da 
personalidade, materiais ou imateriais, como a honra, a dignidade, o bem-estar 
físico e psicológico(art. 5.º, V e X, da CR/88). 

Como os fatos da vida são complexos e variados, e as pessoas 
possuem graus de sensibilidade bastante diferentes para lidar com eles, não é 
recomendável, em nome da segurança jurídica, ou seja, da estabilidade das 
relações jurídicas, da manutenção das expectativas dos atores sociais e 
da previsibilidade dos efeitos jurídicos dos atos e relações jurídicas, bem como em 
nome da busca pela objetividade e pela coerência no tratamento judicial do 
tema (arts. 926 e 927 do CPC/2015), que seja exigida prova, em cada caso 
concreto, acerca do abalo realmente experimentado por aqueles que pleiteiam 
esse tipo de dano. 

Dessa forma, adota-se a técnica de avaliar se os atos/fatos 
apresentados como causa de pedir possuem, ou não, à luz da experiência 
compartilhada pelos julgadores, passados e presentes, potencial para causar 
dano moral. Em suma, exige-se a demonstração do potencial lesivo, não da lesão 
mesma. 



Tratando-se de demandas repetitivas, os fatos podem ser objetiva e 
genericamente analisados, concluindo-se se são, ou não, geradores de danos 
morais “ipso facto” ou “in re ipsa”. 

Nos casos de suspensão ou cancelamento do pagamento de parcelas 
do seguro-desemprego, posteriormente reconhecido como injustificado pelo Poder 
Judiciário, por exemplo, entendo que não possuem, por si só, potencial suficiente 
para serem considerados como causadores de danos morais. 

É que os entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade e 
operam, no caso da União, através do Ministério do Trabalho, com grande 
volume de atendimentos, de modo que entendo que equívocos e divergência na 
interpretação do fato e do direito aplicável fazem parte do próprio funcionamento 
estatal, de sorte que, não havendo qualquer circunstância a tornar o caso 
especialmente dramático, penso que não se deve considerar esses atos como 
geradores “ipso facto” de danos morais. 

Por fim, é importante pontuar que, ao se considerar determinado fato 
como detentor da potencialidade lesiva “in re ipsa” de gerar dano moral, está-se 
fazendo um juízo de valor negativo máximo com relação a ele, tal como ocorreu 
com a jurisprudência do e. STJ no que diz respeito à inserção indevida de 
contratantes em listas de devedores (AgRg no AREsp. n.º 838.709), bem como 
no tocante à violência doméstica (Tema n.º 983). Nessas situações, não se pode 
deixar de refletir acerca do critério empregado para a realização desse juízo de 
valor negativo. 

No caso das listas de devedores, dois foram os critérios utilizados: 
a) a grande quantidade de efeitos negativos advindos, inexoravelmente, para as 
pessoas inclusas nesses cadastros: impedimento para a obtenção de crédito de toda 
a espécie, desde uma simples compra parcelada até a contratação de cartão de 
crédito e de serviços bancários, além da pecha de mal pagador; b) o fato de o 
serviço de proteção ao crédito ser constituído e administrado por empresa com 
intuito lucrativo no interesse dos próprios comerciantes, prestadores de serviço 
e instituições financeiras, de maneira que o cuidado na sua execução deve ser 
máximo. 

Por sua vez, na hipótese tratada nestes autos, não restam dúvidas de 
que os efeitos decorrentes de eventuais falhas no pagamento das parcelas alusivas 
ao seguro-desemprego geram transtornos para aqueles que já se encontram sem 
renda, porém o serviço em questão é público e desempenhado no exclusivo 
interesse do cidadão, sendo, como dito, operado com grande volume de 
informação e de atendimentos, de modo que falhas pontuais somente devem ser 
consideradas indenizáveis se demonstradas circunstâncias que desbordem do 
corriqueiro. 



A prevalecer tese contrária, toda falha na concessão ou suspensão 
de benefício previdenciário ou assistencial, por exemplo, igualmente 
demandaria indenização por danos morais. 

Em tais termos, voto por CONHECER do incidente de 
uniformização e DAR-LHE provimento, propondo a fixação da seguinte tese 
representativa da controvérsia: “O cancelamento ou a suspensão indevida do 
pagamento das parcelas alusivas ao seguro-desemprego não gera, “ipso facto”, o 
direito à indenização por danos morais.” 

 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

Juiz Federal 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FATOS 
COM POTENCIAL PARA ABALAR OS ELEMENTOS 
INTEGRANTES DA PERSONALIDADE, MATERIAIS OU 
IMATERIAIS, COMO A HONRA, A DIGNIDADE, O BEM-
ESTAR FÍSICO E PSICOLÓGICO. DANO “IN RE IPSA”: 
FATOS COM POTENCIAL PRESUMIDO PARA ABALAR 
OS ELEMENTOS INTEGRANTES DA PERSONALIDADE. 
PAGAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. SERVIÇO 
PÚBLICO PRESTADO NO EXCLUSIVO INTERESSE DO 
CIDADÃO. ATIVIDADE ESTATAL PRESTADA SOB O 
REGIME DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO 
AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA 



CONTROVÉRSIA. TEMA 182. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização, nos termos 
do voto do Juiz Relator. Incidente de Uniformização julgado como representativo 
da controvérsia, conforme art. 17, VII, do RITNU (Tema 182). 

Brasília, 12 de dezembro de 2018. 

 
 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 
Juiz Federal 

 


