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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR CONTRIBUIÇÃO. ACRÉSCIMO DE 

25% DECORRENTE DE INVALIDEZ SUPERVENIENTE, NECESSITANDO DE 

AUXÍLIO DE TERCEIROS. IDOSO CAPAZ, DEVIDAMENTE REPRESENTADO 

EM JUÍZO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. DIREITO INDIVIDUAL. 

ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA ATUAR COMO 

SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.  

 

  R E L A T Ó R I O  

 

                          Cuida-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência 

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em favor da parte Autora,  

insurgindo-se contra acórdão oriundo de Turma Recursal que, embora tenha reformado 

a sentença extintiva com exame de mérito (decadência), julgou improcedente o pedido 

autoral no sentido de ter seus proventos de aposentadoria por contribuição acrescidos de 

25%, conforme o art. 45 da Lei n. 8.213/1991, por entender aquele Colegiado que essa 

regra se aplica somente na hipótese de aposentadoria por invalidez.  

   Argumenta o Recorrente que o acórdão questionado se encontra 

em linha de confronto com o decidido pela Turma Regional de Uniformização - 2ª 

Região no Pedido de Uniformização n. 0001419-66.2005.4.02.5051, "no sentido de que 

é possível conceder o adicional de 25% de que trata o art. 45 da Lei n. 8.213/91 a 

outras espécies de aposentadorias que não 'por invalidez'", em decorrência postula que 

esta Turma Nacional uniformize a jurisprudência nesse sentido.  

             É o relatório. 

                Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.250/2001, “caberá 

pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência 

entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na 

interpretação da lei”, sendo que “o pedido fundado em divergência de turmas de 

diferentes Regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência 

dominante do STJ será julgada por Turma de Uniformização, integrada por Juízes de 

Turma Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal” (§ 2º). 
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  Examino, em preliminar, a legitimidade do Ministério Público 

Federal para apresentar Incidente de Uniformização como substituto processual da parte 

Autora.  

   No caso concreto, ao ser notificado para se manifestar acerca do 

pedido formulado pela parte Autora, o Ministério Público Federal fez constar em sua 

promoção que "a parte autora é idosa, mas civilmente capaz de gerir sua pessoa e seu 

patrimônio na vida civil, e processualmente capaz de figurar no polo ativo da relação 

jurídica processual, devendo o Ministério Público Federal somente atuar nas ações em 

que se discutem interesses de idosos em situação de risco, conforme disposição 

expressa contida no artigo 74 do Estatuto do Idoso", em decorrência do que "não se 

vislumbra a hipótese de intervenção do Ministério Público no processo".  

   Nos termos do art. 43 do Estatuto do Idoso, "as medidas de 

proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados: I- por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II- por 

falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III- em razão 

de sua condição pessoal", hipóteses que legitimam o Ministério Público a atuar com 

substituto processual da pessoa idosa, conforme o art. 74 da mesma norma legal.  

   Consta no art. 11 da Lei n. 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

Especiais Federais onde couber, que "o Ministério Público  intervirá nos casos previstos 

em lei" (art. 11), sendo que, no presente caso, não cabe sua intervenção, na medida em 

que a parte Autora não se encontra em juízo sustentando demanda com base no art. 43 

da Lei n. 10.741/2003, sendo plenamente capaz de praticar validamente atos na vida 

civil, inclusive tendo habilitado Advogada nos autos especificamente para defender seus 

interesses no curso da presente Ação Previdenciária.  

   Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, porque 

ausente a legitimidade do Ministério Público Federal, nos autos, para atuar como 

substituto processual da parte Autora. 

   Sem custas processuais e honorários advocatícios.  

   Preclusas as vias impugnatórias, devolvam-se os autos à Turma 

Recursal de origem.  

   Brasília/DF, 24 de novembro de 2016. 

 

   Juiz RUI COSTA GONÇALVES 

     Relator 


