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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5004956-73.2016.4.04.7110/RS 

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO 

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

REQUERIDO: GESIELE GONCALVES GARCIA 
ADVOGADO: OLINDA VICENTE MOREIRA 
ADVOGADO: CLAUDIONOR BARROS LEITAO (DPU) 

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

VOTO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO 
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 186), 
NOS TERMOS DO ART. 17, VII, DO RITNU. DIREITO DA 
SEGURIDADE SOCIAL. SEGURO-DESEMPREGO. 
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA MP Nº 665/2014. 
APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS DURANTE SUA 
VIGÊNCIA. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI DE 
CONVERSÃO (LEI Nº 13.134/2015). IRRETROATIVIDADE. 
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO em face 
de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que 
deu provimento ao recurso inominado da parte autora para julgar procedente o 
pedido de concessão de seguro-desemprego, com fulcro na Lei nº 7.998/1990, com 
a redação conferida pela Lei n.º 13.134/2015. 

2. Aduz a requerente, em síntese, que: (i) acórdão impugnado afastou a aplicação 
da Medida Provisória nº 665/2014, sob o fundamento de que a superveniência de 
lei mais benéfica (no caso, a Lei nº 13.134/2015 – lei de conversão da referida 
MP), deve abranger as situações ocorridas durante a vigência da referida MP; e (ii) 
a decisão recorrida diverge do acórdão exarado pela Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais do Rio Grande do Norte (autos nº 0503928-15.2015.4.05.8401). 

3. O incidente foi admitido na origem. 

4. O Ministro Presidente desta Turma Nacional de Uniformização admitiu o pedido 
de uniformização, determinando a distribuição do feito, bem como a afetação do 



tema como representativo da controvérsia (Tema 186), e, por conseguinte, o 
sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos 
que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o 
art. 17, incisos I e II, do RITNU. 

5. Publicado edital, em cumprimento ao art. 17, inciso III, do Regimento Interno 
da TNU, para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia 
possam apresentar memoriais escritos no prazo de dez dias. 

6. A União apresentou memoriais. 

7. O Ministério Público Federal foi intimado, mas não apresentou parecer. 

8. É o relatório. 

9. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões 
sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes 
regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante da Turma 
Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 

10. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, observo 
que os pressupostos processuais foram preenchidos e que a divergência 
jurisprudencial restou demonstrada. O acórdão recorrido afastou a aplicação da 
Medida Provisória nº 665/2014, sob o fundamento de que a superveniência de lei 
mais benéfica (no caso, a Lei nº 13.134/2015 – lei de conversão da referida MP), 
deve abranger as situações ocorridas durante a vigência da referida MP. Por sua 
vez, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte firmou o 
entendimento de que, no caso de rescisão de contrato de trabalho ocorrida durante 
a vigência da MP 665/2014, as relações jurídicas constituídas nesse período devem 
ser por ela regidas, de acordo com a norma constitucional. 

11. Passo ao exame do mérito. 

12. A questão submetida ao julgamento é "Saber quais são as regras aplicáveis 

aos pedidos de seguro-desemprego cujas demissões tenham ocorrido entre as 

vigências da MP n. 665/2014 e da Lei n. 13.134/2015." 

13. De início, destaco que o art. 3º, inciso I, Lei n. 7.998/90, em sua redação 
originária, dispunha que o trabalhador, dispensado sem justa causa, teria direito ao 
seguro-desemprego, se comprovasse “ter recebido salários de pessoa jurídica ou 

pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses 

imediatamente anteriores à data de sua dispensa”. 

14. Por sua vez, a Medida Provisória n. 665, publicada em 30 de dezembro de 
2014, conferiu, por meio de seu art. 1º, nova redação ao art. 3º, inciso I, da Lei n. 
7.998/90, o qual passou a dispor, in verbis: 



  

“Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o 

trabalhador dispensado sem justa causa que comprove: 

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela 

equiparada, relativos: 

a) a pelo menos dezoito meses nos últimos vinte e quatro meses 

imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira 

solicitação; 

b) a pelo menos doze meses nos últimos dezesseis meses 

imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da segunda 

solicitação; e 

c) a cada um dos seis meses imediatamente anteriores à data da 

dispensa quando das demais solicitações;” 

  

15. Ocorre que, em sua tramitação no Congresso Nacional, o texto da Medida 
Provisória supracitada foi objeto de alterações - que reduziram os períodos 
mínimos de trabalho exigidos para a fruição do benefício - refletidas no diploma 
de conversão, conforme se infere do texto da Lei n. 13.134, de 16 de junho de 
2015. Confira-se: 

  

“Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o 

trabalhador dispensado sem justa causa que comprove: 

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela 

equiparada, relativos a: 

a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses 

imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira 

solicitação; 

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda 

solicitação; e 

c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de 

dispensa, quando das demais solicitações.” 

  



16. Da análise da legislação de regência acima, verifica-se que a Medida Provisória 
n. 665/2014 trouxe requisitos mais rígidos para a concessão do seguro-
desemprego, exigindo-se, para a primeira solicitação, vínculo empregatício com 
duração de pelo menos 18 meses durante os últimos 24 meses. Na redação 
originária, esse período passou era de somente 6 (seis) meses. Por fim, a Lei nº 
13.134/2015 estabeleceu o a duração de vínculo empregatício de pelo menos 12 
(doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de 
dispensa, quando da primeira solicitação. 

17. A questão é saber qual norma será aplicada para a concessão de segurado-
desemprego às demissões sem justa causa ocorridas no período que vigorou a MP 
n. 665/2014 (30/12/2014 e 16/06/2015). Trata-se, portanto, de solver o aparente 
conflito de normas jurídicas no tempo, o qual se resolve por aplicação do princípio 
do tempus regict actum. 

18. Destaque-se que em se tratando de conversão de medida provisória, incide a 
norma do art. 62, § 12, da Constituição Federal de 1988 que indica expressamente 
o limite de vigência da medida provisória que vem a ser convertida com alterações 
em seu texto, nos seguintes termos: 

  

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto 

original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em 

vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. 

  

19. Por sua vez, no tocante à permanência dos efeitos do texto da medida provisória 
alterada, para a regência dos fatos geradores ocorridos em sua vigência, desde que 
não disciplinada a matéria de forma distinta por decreto legislativo, desponta a 
dicção do § 11 do mesmo art. 62 da Constituição Federal: 

  

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até 

sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida 

provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos 

praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

  

20. Assim, no caso de alteração da medida provisória com abrandamento dos 
requisitos para a concessão do seguro-desemprego, obviamente configura-se 
norma jurídica nova, que deve ser aplicada apenas aos fatos futuros, ou seja, 
ocorrido posteriormente à vigência da lei de conversão. E como não foi editado 



decreto legislativo, os fatos ocorridos no período de vigência da medida provisória 
em apreço deverão ser regidos por esse veículo normativo. 

21. Destaco que não há que se falar em violação ao princípio da isonomia entre os 
trabalhadores. Trata-se, em verdade, de preservação do princípio da segurança 
jurídica através da estabilização das relações jurídicas surgidas com a incidência 
da norma jurídica em vigor no momento da ocorrência dos respectivos fatos 
geradores. 

22. É certo que o ordenamento jurídico pátrio prevê a retroatividade de leis mais 
benéficas, como é o caso da lei penal mais favorável ao acusado, nos termos do 
art. 5º, XL da CF/88, e da lei tributária que comina penalidade menos severa que 
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (art. 106, II, do Código Tributário 
Nacional). 

23. Ocorre que, na espécie, não se trata de aplicação de norma de caráter punitivo, 
mas de regramento de benefício da seguridade social, portanto, inexiste motivo 
para aplicação retroativa da norma mais benéfica. 

24. No presente pedido de uniformização, conforme se extrai do acórdão 
vergastado, na data da demissão da parte autora estava vigente a MP nº 665/2014. 
Comojá dito acima, não houve a edição de decreto legislativo alterando as relações 
jurídicas consolidadas e a Lei 13.134/2015 silenciou quanto possível retroação da 
sua vigência. Assim, conclui-se pela inexistência de fundamento jurídico a 
justificar a aplicação retroativa da mencionada lei, ainda que mais benéfica, 
devendo assim as relações jurídicas nascidas com base na norma não convertida 
manter-se por ela regidas na forma do §11 do art. 62 da CF/88. 

25. Por fim, cumpre mencionar que essa Turma Nacional de Uniformização já 
apreciou a matéria em questão, chegando-se, por maioria, ao mesmo resultado 
acima. Confira-se. 

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. ALTERAÇÕES 
PROMOVIDAS PELA MPV Nº 665/2014. APLICAÇÃO AOS 
FATOS OCORRIDOS DURANTE SUA VIGÊNCIA. 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI DE 
CONVERSÃO (LEI Nº 13.134/2015). IRRETROATIVIDADE. 
NEGADO PROVIMENTO AO INCIDENTE.A Turma Nacional de 
Uniformização, por maioria, decidiu conhecer e negar provimento 
ao Pedido de Uniformização nos termos do voto do Juiz Relator. 
Vencidos os Juízes Federais Fábio Cesar Oliveira e Atanair Lopes 
que davam provimento ao pedido. (PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 
50026210320154047212, JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI 
SPIZZIRRI, DATA DO JULGAMENTO: 22/02/2018, eProc 
27/03/2018.) 



  

26. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao incidente de 
uniformização, para: (i) que seja fixada por esse Colegiado a seguinte tese 
representativa da controvérsia “os requerimentos para concessão de seguro-

desemprego, cuja dispensa sem justa causa tenha ocorrido entre 30/12/2014 e 

16/06/2015 – período de vigência da Medida Provisória n. 665/2014 – devem ser 

analisados de acordo com os requisitos definidos pela referida medida 

provisória”; e (ii) determinar o restabelecimento da sentença, aplicando-se a 
Questão de Ordem 38 desta TNU. Incidente de uniformização julgado como 
representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU, aprovado 
pela Resolução nº CJF – RES – 205/00345, de 02/06/2015. 

 

SÉRGIO DE ABREU BRITO 

Juiz Federal 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 
LEI FEDERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA (TEMA 186), NOS TERMOS DO ART. 17, 
VII, DO RITNU. DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL. 
SEGURO-DESEMPREGO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS 
PELA MP Nº 665/2014. APLICAÇÃO AOS FATOS 
OCORRIDOS DURANTE SUA VIGÊNCIA. MODIFICAÇÕES 



INTRODUZIDAS PELA LEI DE CONVERSÃO (LEI Nº 
13.134/2015). IRRETROATIVIDADE. INCIDENTE 
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, nos termos do art. 17, VII, do RITNU (Tema 186). 

Brasília, 12 de dezembro de 2018. 

 

SÉRGIO DE ABREU BRITO 

Juiz Federal 

 


