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PROCESSO Nº  : 05092674420134058103 

ORIGEM: CE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ 

REQUERENTE: CE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ 

REQUERIDO: INSS 

RELATOR: JUIZ(A) FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONÇALVES 

 

VOTO-EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. FUNGIBILIDADE DO PEDIDO 

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PLEITO NEGADO NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME VEDADO.  

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 

1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Ceará que manteve a sentença negando a 

concessão de auxílio doença/aposentadoria por invalidez ao autor, tendo em vista a não 

comprovação da qualidade de segurado especial.  

2. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto tempestivamente pelo autor, 

com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.  

3. Alegação de que o acórdão da Turma Recursal do Ceará diverge do entendimento 

adotado pela Turma Recursal do Distrito Federal, segundo o qual, em situação semelhante, 

entendeu aplicável o princípio da fungibilidade dos pedidos para concessão de benefício 

assistencial uma vez não preenchidos os requisitos para o benefício previdenciário. 

 4.  Nos termos do Art. 14 da Lei 10.259/2001, “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. § 1o O pedido 

fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta 
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das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. § 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.”  

5. De proêmio, transcrevo o aresto recorrido, in verbis: 

 

VOTO 

Do Mérito 

A questão a ser dirimida consiste na análise do preenchimento dos requisitos 

necessários à fruição da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença: a) 

manutenção da qualidade de segurado; b) carência; e c) invalidez permanente 

para a atividade laboral (aposentadoria por invalidez) ou provisória e 

suscetível de recuperação para mesma ou para outra atividade (auxílio-

doença). 

Destaque-se que todos os requisitos acima mencionados devem ser preenchidos 

concomitantemente, de forma que a exclusão de apenas um deles inviabiliza a 

concessão do benefício previdenciário. 

Ocorre, todavia, que a qualidade de segurado não foi reconhecida no caso sob 

análise. 

Ato contínuo, a seguinte questão foi devolvida ao segundo grau por força do 

recurso: a fungibilidade das ações previdenciárias. 

Fungibilidade das ações previdenciárias 

Quanto ao pedido alternativo de concessão de amparo social ao deficiente, ao 

argumento da fungibilidade das ações previdenciárias, tampouco merece 

prosperar. A concessão de benefício assistencial não foi objeto do pedido, nem 

no requerimento administrativo nem na petição inicial, não sendo possível 

aditá-lo na fase recursal. Além disso, em caso de provimento do pleito do 

recorrente, haveria necessidade de produção de novas provas, ante a 
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disparidade dos ritos procedimentais de tais benefícios (auxílio-

doença/benefício assistencial), ocasionando tumulto ao processo, uma vez que 

já encerrada a instrução processual, frise-se, adequada ao pedido inicial.   

Conclusão 

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do 

pedido, em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma 

prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 

Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais 

suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a 

indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, 

afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do 

decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 

AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para confirmar a sentença 

que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenação do 

recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), suspensa a 

execução desta parcela enquanto litigar sob o pálio da gratuidade judiciária. 

É como voto... 

 

6. O incidente não comporta conhecimento. O autor cita como paradigma o seguinte 

julgado:  

 

CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO de PRESTAÇÃO 

CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NÃO PROVIMENTO 

DO RECURSO. 1. Sentença: aplicação do princípio da fungibilidade para 

condenar o INSS a conceder benefício assistencial por deficiência, com DIB em 

22/07/2010, e ao pagamento dos atrasados, em ação com pedido inicial de 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, 
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auxílio doença, a partir do requerimento administrativo. 2. Razões recursais do 

INSS: falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento 

administrativo; nulidade da sentença, por ser extra petita; ofensa ao 

contraditório e à ampla defesa; que "eventual fungibilidade é viável apenas em 

relação aos benefícios por incapacidade, em que a aferição do quadro clínico 

pode ensejar a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou 

auxílio acidente, o que, registre, não é caso dos autos"; efeito suspensivo da 

tutela antecipada. (grifo do subscritor) 3. Falta de interesse de agir: houve 

prévia postulação administrativa. Às fls. 07/09 da documentação inicial, 

constam três pedidos negados pelo INSS: aposentadoria por invalidez; 

benefício de auxílio doença; e reconsideração, suficientes para configurar o 

interesse processual para postular em juízo. 4. Nulidade: Inexistente. O 

princípio da fungibilidade vigora no âmbito da seguridade social, que permite 

a concessão de benefício diverso daquele pedido, quando preenchidos seus 

requisitos (TRF 1ª Região, AC 2002.38.00.051690-9 / MG, 3ª Turma 

Suplementar, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, e-DJF1 

03.08.2012, p. 1077). 5. Além disso, preceitua a Lei 8.213/91, em seu art. 88, 

que a Administração deve prestar o serviço social, esclarecendo "junto aos 

beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer 

conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem 

de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição 

como na dinâmica da sociedade". 6. É dizer, quando da análise do direito 

buscado pelo beneficiário, a Administração deve encaminhar o processo de 

requerimento para o melhor benefício a que a parte faz jus, seguindo a 

orientação do Enunciado 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social que 

assim diz: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o 

segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido". (grifo nosso) 

7. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa: não configurada, pois a Ré foi 

intimada de todos os atos praticados, teve amplo acesso ao processo e não 
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apresentou provas quanto à negativa do direito de exercício do contraditório e 

da ampla defesa. 8. Efeito suspensivo: deve ser mantida a tutela antecipada, 

pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 273, CPC. A verossimilhança das 

alegações se mostra presente e a urgência do provimento é evidente, diante do 

estado de vulnerabilidade social em que se encontra a parte autora e do 

caráter alimentar da prestação. 9. Conclusão: a concessão do benefício de 

amparo assistencial é medida necessária para efetivar concretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana, pois o laudo médico judicial atesta 

a incapacidade da parte Autora e o laudo socioeconômico atesta sua 

hipossuficiência econômica assim como a impossibilidade de sua família em 

lhe garantir o mínimo existencial à sobrevivência digna. 10. Não provimento 

do recurso. 11. Honorários advocatícios: incabíveis, pois a parte Autora se 

encontra assistida pela Defensoria Pública da União (Súmula 421/STJ). 12. 

Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. ..INTEIROTEOR: 

(Processo 441281320094013, ..REL_SUPLENTE:, TR1 - 1ª Turma Recursal - 

DF, Diário Eletrônico 15/03/2013.) 

 

7. Com efeito, não se nega a aplicação do princípio da fungibilidade em sede de benefícios 

por incapacidade quando o magistrado, diante das provas dos autos, conclui pelo 

preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício diverso do pretendido. Para 

tanto, o elemento essencial é a suficiência do conjunto probatório e a observância do 

princípio do contraditório. No caso paradigma, extrai-se que desde a sentença o magistrado 

aplicou a fungibilidade do pedido, o que permitiu a parte contrária se insurgir mediante o 

contraditório judicial e interposição de recurso. Na situação em testilha, o pleito do autor 

somente se deu em sede de recurso de sentença, tendo a Turma Recursal concluído pela 

inexistência de prova suficiente a amparar o pedido. Ademais, ainda resta ao autor a 

possibilidade de postular administrativamente, adequando seu pedido. 
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8. A decisão recorrida está baseada no princípio do livre convencimento motivado do 

julgador, sendo vedado o reexame de provas em sede de Pedido de Uniformização de 

Jurisprudência.  

 

9.  Como já decido por este Colegiado no PEDILDEF 00139766120104014300, Rel. Juiz 

Federal Luiz Claudio Fores da Cunha, DOU 23/08/2013:  

 

 “O papel uniformizador da TNU se dá pela indicação, por exemplo, de que 

a certidão de casamento pode ser admitida como início razoável de prova 

material, quando traz informações na qualificação dos noivos, que auxiliam 

na busca da verdade real no caso concreto dos autos. Mas não é papel da 

TNU dizer que essa ou aquela prova dos autos era suficiente ou não a 

caracterizar a verdade real, o que está dentro da valoração subjetiva pelo 

julgador, na busca de um juízo de convencimento pessoal, o que não se 

confunde com o papel uniformizador, mas antes de concreção do direito 

abstratamente posto. (...) Ademais, para conferir às provas apresentadas 

novo valor, necessário seria nos debruçarmos sobre os aspectos fáticos do 

caso para dizer se a ponderação se mostra adequada, o que equivale a 

reexaminar a matéria de fato da lide. Aqui incidiria a Súmula 42 da TNU 

(...)”.  

 

10. A parte autora busca por meio deste incidente nítido reexame da matéria fático-

probatória, o que é vedado nesta seara, nos termos da Súmula 42 desta TNU: “Não se 

conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. 

 

11. Incidente de uniformização não conhecido. Aplicação da Súmula 42 e da Questão de 

Ordem n. 13 desta TNU. 

 

ACÓRDÃO 
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Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa do 

Juiz Federal Relator. 

Brasília/DF, 23 fevereiro de 2017. 

 

 

FERNANDO MOREIRA GONÇALVES  

Juiz Federal Relator 


