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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS contra 
acórdão da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso 
interposto pela mesma parte contra a sentença. 

A Turma de origem afirmou que o segurado que contar com 120 
contribuições sem perder tal qualidade tem direito a mais 12 meses de período de 
graça, ainda que posteriormente venha a perder a qualidade de segurado e que o 
período não seja próximo ao analisado. 

Alega o INSS que referido acórdão contraria entendimento da 11ª 
Turma Recursal de São Paulo (Autos 00018906820134036314), da TNU 
(PEDILEF n.º 2002.61.84.006454-6) e do STJ (RESP-RECURSO ESPECIAL-
627661), segundo o qual "a causa de prorrogação em tela não pode ser aplicada 

indefinidamente, mas somente uma vez a cada 120 contribuições" e que as 120 
contribuições devem ser ininterruptas. 

O incidente foi admitido pela presidência da Turma de origem e 
também pelo Presidente desta Turma de Uniformização. 

É o breve relatório. 

VOTO 

O incidente é tempestivo e merece conhecimento, visto que 
presentes a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma 
indicado da 11ª Turma Recursal de São Paulo, ambos decidindo sobre a 
prorrogação do período de graça ara o segurado com mais de 120 contribuições, e 
a divergência entre os julgados, visto que o acórdão recorrido atribui às 120 
contribuições efeito permanente para a prorrogação do período de graça, enquanto 
que o paradigma indicado admite esse efeito apenas para a primeira interrupção 
das contribuições imediatamente posterior à integralização das 120 contribuições. 
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No mérito, por sua vez, cabe aplicar a recente uniformização desta 
Turma Nacional (PEDILEF 0001377-02.2014.4.03.6303, GUILHERME 
BOLLORINI PEREIRA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO), no 
sentido de que: 

incorpora-se definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado(a) a extensão 

do período de graça previsto no §1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91 quando houver 

contribuído por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda da 

qualidade de segurado(a).  

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento 
uniformizado, impondo-se o desprovimento do incidente de uniformização. 

Pelo exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 
pedido de uniformização. 

 
 

LUISA HICKEL GAMBA 
Juíza Federal 
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EMENTA 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. 
ART. 15, § 1º, DA LEI 8.213-91. INCORPORAÇÃO 
DEFINITIVA AO PATRIMÔNIO DO SEGURADO. 
UNIFORMIZAÇÃO PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 

1. Incorpora-se definitivamente ao patrimônio jurídico do 
segurado(a) a extensão do período de graça previsto no §1º do art. 
15 da Lei nº 8.213/91, quando houver contribuído por mais de 120 
meses sem interrupções que importem a perda da qualidade de 
segurado(a). 

2. Recurso desprovido. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos 
do voto da Juíza Relatora. Ressalvou entendimento pessoal a Juíza Federal TAIS 
VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL. 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

LUISA HICKEL GAMBA 
Juíza Federal 

 


