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VOTO-EMENTA VENCEDOR 

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSTERIOR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

REMUNERADA DE VEREADOR. CANCELAMENTO. INCIDENTE 

DESPROVIDO. 

Peço vênia ao Relator para divergir. 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela parte autora contra 

acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul que deu 

provimento a recurso interposto pelo INSS e, reformando a sentença de procedência do 

pedido de restabelecimento do benefício previdenciário, reconheceu a impossibilidade 

de cumulação dos proventos de aposentadoria por invalidez com remuneração pelo 

exercício de cargo eletivo de vereador. 

A recorrente alega que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência 

predominante no Superior Tribunal de Justiça, que assenta a possibilidade de cumulação 

do benefício previdenciário por incapacidade com subsídios de cargo eletivo de 

vereador. 

O objeto do incidente é a uniformização da interpretação do artigo 46 da Lei 

8.213, de 1991, que impõe o cancelamento automático da aposentadoria por invalidez, a 

partir da data do retorno, ao aposentado que retornar voluntariamente à atividade. 

A disposição legal atende aos princípios e fins da cobertura Previdenciária, que 

visa suprir com o seguro social infortúnios que impedem ou limitam a percepção de 

remuneração para prover a subsistência do segurado ou seus dependentes. 
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É que a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez exige 

incapacidade total e permanente, para toda e qualquer atividade laboral remunerada, 

substituindo a renda proveniente do trabalho, de modo que, se é possível o exercício de 

qualquer atividade remunerada, o benefício se torna indevido e inacumulável. 

O dispositivo legal cuja interpretação se busca uniformizar fala em retorno à 

atividade, não excepcionando qualquer uma. Pelo próprio sentido da cobertura 

previdenciária é certo que só pode se tratar de atividade remunerada, pois é a 

remuneração que é substituída pelo benefício por incapacidade. 

Ainda com mais razão deve ser considerada como incluído na vedação do 

dispositivo legal a atividade remunerada que determina vínculo previdenciário. 

O exercente de mandato eletivo remunerado é segurado obrigatório do Regime 

Geral de Previdência, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, 

nos termos da letra “j” do artigo 12 da Lei 8.213, de 1991, acrescentado pela Lei 

10.887, de 2004, estando obrigado ao pagamento de contribuição previdenciária. 

Na maioria dos municípios os exercentes de mandato eletivo e servidores 

públicos municipais estão vinculados ao RGPS.  

Assim, por ser atividade remunerada e que determina a condição de segurado 

obrigatório, com contribuição a regime de previdência, está a atividade decorrente do 

mandato eletivo de abrangida pela vedação de acumulação estabelecida no artigo 46 da 

Lei 8.213, de 1991. 

Bem por isso, legítimo é o cancelamento administrativo automático de 

aposentadoria por invalidez quando reiniciado o recolhimento de contribuições pela 

vereança. 

As Turmas Recurais de Juizado Especial Federal e os Tribunais Regionais 

Federais não tem uniformidade sobre a matéria, podendo ser destacadas as seguintes 

decisões no mesmo sentido do presente voto: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO 

DE CARGO ELETIVO DE VEREADOR. RETORNO VOLUNTÁRIO AO 

TRABALHO. COBRANÇA, PELO INSS, DOS VALORES PAGOS 

DURANTE O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. POSSIBILIDADE. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 1.A concessão da 

aposentadoria por invalidez faz pressupor incapacidade física para o trabalho, 
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razão pela qual o beneficiário que vem eleger-se vereador não pode cumular tal 

benefício com os proventos do cargo, pois ninguém pode ser capaz e incapaz a 

um só tempo, ainda que diversas as atividades desenvolvidas, 2. O exercício de 

cargo público eletivo não desnatura o requisito de retorno voluntário ao 

trabalho, previsto no art. 46 da Lei 8.213/91, circunstância que faz cessar o 

benefício de aposentadoria por invalidez, além do que, a função de vereador 

enseja filiação obrigatória ao RGPS, conforme da jurisprudência dos Tribunais 

Pátrios. 3.O agente político, sem vínculo com a Administração e respectivo 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, é segurado obrigatório da 

Previdência Social gerida pelo RGPS (art. 12, I, "j" da Lei 8.212/91 e art. 11. I 

"j" da Lei 8.213/91). Tal vínculo obrigatório é constitucional desde a Emenda 

20/98, regulamentada no ponto pela Lei 10.887/2004, tendo as contribuições 

exigíveis desde setembro de 2004, pela anterioridade nonagesimal. Precedentes 

do STF e desta Corte. 4. Reconhecido o recebimento indevido do benefício é 

imperiosa a devolução de tais valores, pois não decorrentes de mero equívoco 

de interpretação para atribuição de benefício. De mais a mais, o direito pode 

vedar o locupletamento ilícito. 5. Apelação do INSS e remessa oficial providas: 

segurança denegada. (APELAÇÃO , JUIZ FEDERAL FRANCISCO NEVES 

DA CUNHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

DATA:29/01/2016 PAGINA:.) 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO 

DE CARGO ELETIVO DE VEREADOR. RETORNO VOLUNTÁRIO AO 

TRABALHO. COBRANÇA, PELO INSS, DOS VALORES PAGOS 

DURANTE O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. POSSIBILIDADE. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 1. No caso concreto: 

Laudo pericial: conclui que a incapacidade da parte autora (discopatia 

degenerativa cervical e lombar (M 51.8)) é parcial e definitiva para as 

atividades que exijam grandes e moderados esforços físicos (fls. 139/141); 

CNIS: vínculos obrigatórios: 07/1975 a 02/2003. Benefícios de auxílio-doença: 

01/1999 a 02/2009; 04/2000 a 06/2000; 12/2000 a 02/2002; 02/2003 a 04/2004; 

04/2004 a 03/2009. Vínculo com a Câmara Municipal de São João do Oriente 

desde 01/01/2009 (fls. 110/115); CONBAS - Dados Básicos da Concessão: 

DIP: 26/04/2004 e DCB: 01/06/2009 (fl. 32). 2. O exercício de cargo público 

eletivo não desnatura o requisito de retorno voluntário ao trabalho, previsto no 

art. 46 da Lei 8.213/91, circunstância que faz cessar o benefício de 

aposentadoria por invalidez, além do que, a função de vereador enseja filiação 

obrigatória ao RGPS, conforme da jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 3. A 
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concessão da aposentadoria por invalidez faz pressupor incapacidade física 

para o trabalho, razão pela qual o beneficiário que vem eleger-se vereador não 

pode cumular tal benefício com os proventos do cargo, pois ninguém pode ser 

capaz e incapaz a um só tempo, ainda que diversas as atividades desenvolvidas, 

(Turma Suplementar, AC 2008.71.99.000744-6/RS, Rel. Desembargador 

Federal Fernando Quadros da Silva, D.E 01.07.2008). 4. Reconhecido o 

recebimento indevido do benefício é imperiosa a devolução de tais valores pois 

não decorrentes de mero equívoco de interpretação para atribuição de 

benefício. De mais a mais, o direito veda o locupletamento ilícito. 5. Apelação 

do INSS e remessa oficial providas. (APELAÇÃO 00410555720134019199, 

JUIZ FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA (CONV.), TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:29/01/2016 PAGINA:.) 

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ - CANCELAMENTO PELA AUTARQUIA - EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE DE VEREANÇA - CAPACIDADE RESIDUAL PARA O 

TRABALHO CONSTATADA NA PERÍCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

I- O autor recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez (NB nº 

137.538.179-0), desde a data de 03.01.2006, o qual foi posteriormente 

cancelado pela autarquia, tendo em vista que o segurado teria retornado 

voluntariamente ao exercício de atividade remunerada, em decorrência de 

titularizar mandato de vereador junto à Câmara Municipal de Piquerobi/SP, 

eleito para o período de 01.01.2009 a 31.12.2012, tendo sido por ele interposto 

recurso administrativo, ao qual foi negado provimento pela autarquia. II- 

Realizada perícia, concluindo o expert pela incapacidade do autor, de forma 

parcial e permanente, o qual possui vínculo junto à Câmara Municipal de 

Piquerobi/SP, desde a data de 01.01.2009, recebendo subsídios até os dias 

atuais (08/2016 - R$ 3.321,38) e encontrando-se em gozo do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição (NB nº 154.243.106-6), desde 

20.05.2014, ativo atualmente. III- A atividade de vereança pressupõe aptidão 

laboral para tanto, verificando-se, ainda, da conclusão pericial, a existência de 

sua capacidade residual para o trabalho, ou seja, encontrando-se o autor 

limitado tão somente para atividades que demandem esforço físico intenso, não 

excluindo, portanto, o exercício de funções inerentes ao cargo político para o 

qual foi eleito, inferindo-se que houve sua readaptação, quando de sua 

investidura, considerando-se, ainda, que recebe remunerações da referida 

Câmara Municipal até os dias atuais. IV- Não há condenação da parte autora 

aos ônus da sucumbência, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita 
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(STF, RE 313.348/RS, Min. Sepúlveda Pertence). V-Remessa Oficial e 

Apelação do réu providas. Apelação do autor prejudicada. (APELREEX 

00229855520164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO 

NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:29/03/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

DESCONTADOS DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. - Agravo legal da 

parte autora insurgindo-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao 

reexame necessário e ao apelo do INSS, para reformar a sentença e julgar 

improcedente o seu pedido (pedido de declaração de inexistência de débito, 

bem como de restituição dos valores descontados no benefício). - Embora o 

recorrente seja portador de sérios problemas de visão, que o incapacitaram para 

o exercício de sua atividade habitual, passou a exercer atividade remunerada na 

qualidade de vereador, voltando a contribuir para o regime geral, por direito 

próprio, como segurado obrigatório, na qualidade de empregado. - A 

incapacidade para o seu trabalho habitual não o impediu de exercer a atividade 

de vereador, auferindo rendimentos que proveu seu próprio sustento naquele 

período. - Não se justifica a manutenção do benefício por incapacidade no 

período em que exerceu mandato eletivo, cuja finalidade é a proteção social do 

segurado acometido de incapacidade total e permanente para o trabalho. - 

Restando assentado a impossibilidade de cumulação de aposentadoria por 

invalidez concomitante ao recebimento de remuneração de vereador, o INSS 

poderá efetuar o desconto previsto no art. 115 da LBPS. Contudo, esse 

desconto deve ser efetuado em percentual que não reduza o benefício a valor 

inferior ao mínimo legal, e tampouco supere a 30% do valor do benefício em 

manutenção, nos termos do artigo 154 do Decreto nº 3.048/99. - A decisão 

monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do C.P.C., que 

confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, 

prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do 

respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, 

sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou 

aos princípios do direito. - É assente a orientação pretoriana no sentido de que 

o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese 

em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou 

padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar 

lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. - Agravo improvido. 
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(APELREEX 00177097720154039999, DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:18/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora 

está permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborativas como operador de moto-serra, mas que é possível sua reabilitação 

profissional para atividades que exijam pouco esforço físico, é devido o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença. 3. Tendo o conjunto 

probatório apontado a existência da incapacidade laboral à época do indevido 

cancelamento administrativo (30-09-2005), o benefício deve ser restabelecido 

desde então. Contudo, tendo em vista que o autor exerceu mandato eletivo de 

vereador no período de 01-01-2005 a 31-12-2008, os efeitos financeiros devem 

retroagir a 01-01-2009. (AC 200771070002963, EDUARDO VANDRÉ 

OLIVEIRA LEMA GARCIA, TRF4 - SEXTA TURMA, D.E. 22/02/2010.) 

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM EXERCÍCIO DE 

MANDATO ELETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A 

aposentadoria por invalidez é deferida ao segurado que se encontra 

incapacitado de exercer o trabalho que antes exercia ou outro qualquer que lhe 

garanta a subsistência, mediante remuneração mensal, sendo que o benefício 

será cancelado quando constatado seu retorno voluntário à atividade laborativa. 

2. Considerando que o impetrante exerce mandato eletivo (vereador) não há 

justificativa para manutenção da aposentadoria por invalidez, posto que detém 

condições de garantir sua subsistência por meio da aludida atividade, devendo 

ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da aposentadoria, 

mas com sobrestamento dos pagamentos na vigência do mandato parlamentar. 

3. Apelação do INSS, remessa oficial e recurso adesivo desprovidos. 

(APELREEX 00006557120134058202, Desembargador Federal Paulo Roberto 

de Oliveira Lima, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::10/09/2015 - 

Página::132.) 
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Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido de uniformização interposto 

pela parte autora. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, 

decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por 

unanimidade, CONHECER do incidente de uniformização e, por maioria, NEGAR-

LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente da Juíza Federal Luísa Hickel 

Gamba, vencido o Juiz Federal Relator e os Juízes Federais Ronaldo José da Silva, Rui 

Costa Gonçalves e Gerson Luiz Rocha. 

Brasília, 14 de setembro de 2017. 

Luísa Hickel Gamba 

Juíza Federal Relatora para o acórdão 
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PROCESSO: 5000890-59.2012.4.04.7120 

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 

REQUERENTE: JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONÇALVES 

 

 

VOTO-VENCIDO  

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COM SUBSÍDIO 

DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO DE VEREADOR. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. O AGENTE POLÍTICO NÃO 

MANTÉM VÍNCULO PROFISSIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

EXERCENDO TEMPORARIAMENTE UM MUNUS PÚBLICO. LOGO, A 

INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

NÃO SIGNIFICA NECESSARIAMENTE INVALIDEZ PARA OS ATOS DA 

VIDA POLÍTICA. 

 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela parte autora em face de Acórdão 

proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul que deu provimento ao recurso do 

INSS para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, 
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condenando o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez recebido 

pela parte autora. 

 

2. Em seu incidente de uniformização, a parte autora colaciona precedente do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese idêntica à presente, reconheceu o direito à 

cumulação de benefício por incapacidade com o recebimento de subsídio decorrente do 

exercido de mandato eletivo de vereador. 

 

3. Do cotejo entre o aresto recorrido e o julgado paradigma, resta evidente a similitude 

fática entre eles, motivo pelo qual passo ao conhecimento da matéria de fundo discutida 

no presente incidente de uniformização.  

 

4. Na análise do mérito, destaco, de início, a excelente sentença proferida nestes autos, 

da lavra da eminente Juíza Cristiane Freier Ceron, extensamente fundamentada na 

impossibilidade de se restringir o exercício de direitos da cidadania, sem amparo legal, 

conforme jurisprudência dominante do egrégio Superior Tribunal de Justiça, destacando 

o seguinte trecho da referida decisão monocrática:  

 

“Percebo, assim, que o cancelamento do benefício quando da diplomação em cargo 

eletivo político torna-se um indevido e ilegal condicionamento ao exercício da 

cidadania. Por fim, balizo esta decisão no seguinte precedente da Corte Superior: 

PREVIDENCIÁRIO. VEREADOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a percepção conjunta dos subsídios 

da atividade de vereança com os proventos de aposentadoria por invalidez, por se 

tratar de vínculos de natureza diversa, uma vez que, a incapacidade para o trabalho 
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não significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política. 2. Agravo 

interno ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag 1027802/RS, Rel. Ministro CELSO 

LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 

julgado em 15/09/2009, DJe 28/09/2009)” 

 

5. O acórdão recorrido fundamenta-se, para acolher as razões do INSS, no fato de que o 

autor, ora recorrente, demonstrou capacidade laboral para o exercício da vereança. 

Recebe remuneração condigna com o exercício dessa atividade, logo não faria jus à 

aposentadoria por invalidez. 

6. Ressalto, por oportuno, que o autor foi considerado incapaz de forma total e 

permanente para o exercício de sua atividade profissional, nada havendo nos autos que 

indique alteração nessa situação fática.    

7. Nada obstante reconhecer a relevância da fundamentação expendida no acórdão 

recorrido, filio-me ao entendimento esposado pela egrégia Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.425 – SC, onde 

restou assentado que a incapacidade para o trabalho e incapacidade para os atos da vida 

política são matérias distintas.  Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do 

mencionado acordão proferido no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.425 – SC: 

 

“O agente político não mantém vínculo profissional com a Administração 

Pública, mas exerce temporariamente um munus público, em virtude de ter sido eleito 

pela vontade popular. Assim, o exercício do mandato eletivo não pressupõe a aptidão 

do segurado ao retorno às atividades profissionais.  

Tal inteligência é adotada por essa Corte, como se depreende nos seguintes 

precedentes:  

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE 

MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a percepção conjunta do 
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subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo (vereador), por tempo 

determinado, com o provento de aposentadoria por invalidez, por se tratarem de 

vínculos de natureza diversa, uma vez que a incapacidade para o trabalho não 

significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política. 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1377728/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 02/08/2013).  

PREVIDENCIÁRIO. VEREADOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a percepção conjunta dos subsídios da 

atividade de vereança com os proventos de aposentadoria por invalidez, por se tratar 

de vínculos de natureza diversa, uma vez que, a incapacidade para o trabalho não 

significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política. 

2. Agravo interno ao qual se nega provimento (AgRg no Ag 1027802/RS, Rel. 

Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 

28.09.2009); PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SEGURADO ELEITO VEREADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 1. O fato de o segurado titular da aposentadoria por invalidez 

estar exercendo mandato eletivo não enseja o cancelamento do benefício, 

especialmente quando não comprovada sua recuperação. 2. O ato de cancelamento do 

benefício sem observar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa 

autorizam a impetração do mandado de segurança, por traduzir ato abusivo e ilegal. 

3.Recurso especial a que se nega provimento (REsp 626.988/PR, Rel. Ministro Paulo 

Medina, Sexta Turma, DJ 18.04.2005) 

 Transcrevo, por elucidativo, o seguinte trecho do voto recentemente proferido 

pelo Ministro Benedito Gonçalves no precedente acima indicado:  

Como se sabe, o agente político (Presidente da República, Governador, 

Prefeito, Ministro, Secretário, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e 

vereador) não mantém vínculo profissional com a Administração Pública, sendo o 

exercício de suas atividades um munus público, ainda que considerada, para fins 

previdenciários, de contribuição obrigatória.  

Ademais, como ensina Bandeira de Mello, para o exercício das atividades 

políticas não há necessidade de capacitação técnica ou profissional. Assim, o exercício 

da atividade temporária de vereança não pressupõe a aptidão do ora recorrido para o 

exercício das atividades laborais antes desempenhadas.  
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A propósito, transcrevo trecho da obra:  

São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, 

Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é, 

Ministros e Secretários das diversas pastas, bem como os Senadores, Deputados 

federais e estaduais e os Vereadores. 

O vínculo que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza 

profissional , mas de natureza política. Exercem um munus público. Vale dizer, o que 

os qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação 

profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros da civitas e, 

por isto, candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade. 

A relação jurídica que os vincula ao Estado é de natureza institucional, 

estatutária. Seus direitos e deveres não advêm de contrato travado com o Poder 

Público, mas descendem diretamente da Constituição e das leis. Donde, são por elas 

modificáveis, sem que caiba procedente oposição às alterações supervenientes, sub 

color de que vigoram condições diversas ao tempo das respectivas investiduras (Mello, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2003, P. 229/230) (grifos nosso).  

Dessa forma, não há que se falar em vedação da percepção conjunta do 

subsídio da atividade de vereança com os proventos de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho, uma vez que, sendo os vínculos de natureza 

distinta, a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, incapacidade 

para os atos da vida política.  

Nessa mesma linha, destaco a seguinte decisão monocrática da lavra da Min. 

Eliana Calmon: AREsp 376401/SC, DJ. 22.08.13. 

8. Na mesma linha de entendimento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.425, da 

egrégia Segunda Turma do STJ, acima transcrito, destaco também o AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 1412872/CE, da egrégia Primeira 

Turma do STJ, admitindo a possibilidade de cumulação do benefício por invalidez com 

o subsídio de vereador. 

9. Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, DANDO-

LHE PROVIMENTO para afirmar a tese no sentido que é possível a cumulação de 
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benefício por incapacidade com o recebimento de subsídio decorrente do exercido de 

mandato eletivo de vereador. Nos termos da Questão de Ordem nº 38, restabeleço a 

sentença desconstituída pela Turma Recursal. 

Brasília/DF, 27 de abril de 2017. 

FERNANDO MOREIRA GONÇALVES 

Juiz Federal Relator 

 

 


