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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5049371-20.2015.4.04.7000/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERENTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE LONDRINA 

REQUERIDO: ANTONIO MARIA MARTINS 

VOTO-VENCEDOR 

1. O INSS interpôs Pedido de Uniformização contra acórdão prolatado pela Terceira 

Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que concedeu em parte a segurança “para 

o fim de afastar a decisão de indeferimento da execução das parcelas em atraso do 

benefício concedido na via judicial (DIB em 01.02.2011) até a véspera da DIB da 

aposentadoria concedida administrativamente (08.04.2014).” Do voto do MM. Juiz 

Federal, relator do acórdão impugnado, transcrevo o seguinte excerto: 

A impetrante alega que durante a tramitação da ação 

principal, onde foi postulado o benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição, requereu novamente o benefício, 

via administrativa (NB 168.201.487-5), o qual lhe foi 

concedido com DIB em 08/04/2014 e renda mensal no valor 

de R$ 2.229,84 (evento 65 - CCONC1). Na sequência, por 

decisão desta Turma Recursal foi reafirmada a DER 

(01/02/2011) e concedido o benefício requerido nos autos 

principais (NB 151.984.598-4 - DER 28/04/2010), com 

renda mensal inicial no valor de R$ 1.364,58 (evento 86 - 

CONBAS1), inferior à renda mensal do benefício concedido 

administrativamente. Sustenta a impetrante que 'na linha do 

entendimento do E. TRF4 e Col. STJ, pode haver a 

determinação de pagamento dos valores em atraso do 

benefício concedido judicialmente, até o dia anterior ao 

concedido administrativamente, mantendo este último ativo.' 

Alega que 'pretende continuar percebendo a renda 

decorrente da aposentadoria concedida na via 

administrativamente, pois é superior à renda do benefício 

deferido judicialmente, e executar as parcelas atrasadas 

referentes ao segundo.' Requer a concessão da segurança 

para afastar a decisão de indeferimento e determinar que a 

execução prossiga quanto à cobrança das parcelas em 

atraso do benefício concedido na via judicial (DIB em 

01.02.2011) até a véspera da DIB da aposentadoria 
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concedida administrativamente (08.04.2014), com 

realização de novo cálculo (evento 1 - INIC1).  

2. Por se tratar de processo eletrônico e em homenagem aos 

princípios norteadores dos procedimentos afetos aos 

Juizados Especiais, foi dispensada a solicitação de 

informações à digna autoridade impetrada.  

3. O Ministério Público Federal reiterou manifestação 

coletiva no sentido de que entendem desnecessário e 

carecedor de amparo legal o pronunciamento nestes feitos 

(evento 13).  

4. Em sua manifestação, o INSS sustenta que 'não há amparo 

legal para tal pretensão, e nem qualquer ilegalidade no ato 

do juízo da execução que indeferiu a execução das 

prestações pretéritas do benefício judicial, em face da opção 

feita pelo beneficio concedido posteriormente na via 

administrativa'. Aduz que a opção do autor, ora impetrante, 

pelo benefício concedido administrativamente, com renda 

superior, tem força de renúncia ao crédito consubstanciado 

no título executivo judicial que o recorrido obteve, cabendo 

ao juiz da causa extinguir a execução por sentença, com base 

nos artigos 794, inciso III, e 795, CPC (evento 10).  

5. O segurado que entrou em gozo de benefício mais 

vantajoso concedido na via administrativa no curso do 

processo, pode permanecer em gozo deste benefício e, sem 

prejuízo, receber as diferenças devidas por força do 

benefício concedido judicialmente, menos vantajoso. Em 

outras palavras, o segurado tem o direito de receber, por 

força da decisão judicial, as diferenças devidas desde o 

primeiro requerimento, com juros e correção monetária. 

Mas, essas diferenças são devidas até a data em que 

concedido o benefício mais vantajoso na via administrativa, 

o qual deve ter seu gozo assegurado. Essa é a orientação do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o tema, 

consoante se pode verificar:  

(omissis) 

Esse entendimento jurisprudencial, apenas que também 

apoiado pela tese da desaposentação, culminou por ser 

acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 
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(...)Reconhecido o direito de opção pelo benefício mais 

vantajoso concedido administrativamente, no curso da ação 

judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, 

sendo desnecessária a devolução de valores decorrentes do 

benefício renunciado, afigura-se legítimo o direito de 

execução dos valores compreendidos entre o termo inicial 

fixado em juízo para concessão do benefício e a data de 

entrada do requerimento administrativo (REsp 1397815/RS, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 

18/09/2014, DJe 24/09/2014) A jurisprudência desta Corte é 

firme quanto à possibilidade de opção ao benefício 

previdenciário mais vantajoso, sendo legítima a execução 

dos valores devidos compreendidos entre o reconhecimento 

judicial do direito e a concessão administrativa do benefício 

(EDcl no AgRg no REsp 1.170.430/RS, Quinta Turma, Rel. 

Min. Moura Ribeiro, j. 10/06/2014, DJe 17/06/2014). 

Reconhecido o direito de opção pelo benefício concedido 

administrativamente, no curso da ação judicial, mais 

vantajoso, e a desnecessidade de devolução dos valores 

recebidos na via judicial, afigura-se legítimo o direito de 

execução dos valores compreendidos entre a data de entrada 

do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, cujo 

direito foi reconhecido judicialmente, e a data de início do 

segundo benefício, de aposentadoria por invalidez, mais 

vantajoso, concedido na via administrativa (AgRg no REsp 

1.387.241/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, j. 27/03/2014, DJe 8/04/2014)  

Registre-se que a Turma Nacional de Uniformização, no 

julgamento do Processo nº 5014009-25.2013.4.04.7000, de 

relatoria do juiz federal Wilson Witzel, decidiu que os 

atrasados de aposentadoria por tempo de contribuição são 

devidos mesmo depois de renúncia ao benefício. Concluiu o 

nobre relator que: 'A aposentadoria por tempo de 

contribuição é direito patrimonial disponível e sendo 

preterida no curso da ação por benefício mais vantajoso na 

via administrativa, os efeitos da opção surgem a partir da 

data de início do segundo benefício, resguardando-se ao 

segurando o direito de obter os atrasados daquela 

aposentadoria entre as datas de início dos dois benefícios', 

concluiu o relator em seu voto.' 

(http://www.cjf.jus.br/noticias-

docjf/2015/outubro/atrasados-de-aposentadoria-por-tempo-
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de-contribuicao-sao-evidos-mesmodepois-de-renuncia-ao-

beneficio).  

Considerando que ao segurado é dado optar pelo benefício 

previdenciário mais vantajoso, mantém-se a decisão 

impugnada na parte em que determina o restabelecimento do 

benefício com renda superior, concedido 

administrativamente ao autor (NB 168.201.487-5).  

Por outro lado, concedo a segurança para o fim de afastar a 

decisão de indeferimento da execução das parcelas em 

atraso do benefício concedido na via judicial (DIB em 

01.02.2011) até a véspera da DIB da aposentadoria 

concedida administrativamente (08.04.2014).  

Em consulta ao e-Proc, verifico que o precatório nº 

150090568, expedido com fulcro no cálculo elaborado pela 

Contadoria Judicial em 21/05/82015 e aceito pela autora, 

ora impetrante, foi processado no Tribunal sob nº 

50163930420154049388 e encontra-se 'recebido, atualizado 

e incluído na proposta orçamentária de 2016, com previsão 

de pagamento entre 10 e 15 de novembro de 2016', desde 

06/07/2015. Sendo assim, considerando ainda o 

entendimento jurisprudencial, segundo o qual não incidem 

juros moratórios entre a data da elaboração da conta de 

liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que 

satisfeito o débito no prazo constitucional para seu 

cumprimento, denego a segurança para a realização de novo 

cálculo dos atrasados.  

Ante o exposto, VOTO POR CONCEDER PARCIALMENTE 

A SEGURANÇA. 

2. O Pedido de Uniformização foi distribuído ao MM. Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, 

que votou pelo conhecimento e provimento do incidente interposto pela autarquia. Após, 

a prolação do seu voto, pedi vista dos autos para melhor análise. 

3. Em juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, verifico que a divergência 

entre o acórdão impugnado e o precedente selecionado da 2ª Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro foi demonstrada, pois, no julgado atacado, a Turma Recursal 

de origem autorizou a execução das parcelas em atraso do benefício concedido na via 

judicial (DIB em 01.02.2011) até a véspera da DIB da aposentadoria concedida 

administrativamente (08.04.2014). Todavia, no aresto paradigma, a Turma Recursal 

julgou extinta a execução, sob o fundamento de “ausência de coisa julgada válida em 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

razão da concessão de benefício mais vantajoso ao autor da demanda, ao qual não 

renunciou.” Nesses termos, alinho-me ao douto relator no que tange ao conhecimento do 

Pedido de Uniformização. 

4. Contudo, em análise do mérito, divirjo do voto antes prolatado, de acordo com a 

fundamentação a seguir expendida. 

5. Ao proceder à leitura da fundamentação declinada no acórdão divergente, destaco que 

tenho convicção pessoal contrária à “desaposentação”, uma vez que a manutenção do ato 

jurídico perfeito, por meio do qual foi concedida a aposentadoria, não pode ser extinto 

mediante renúncia do segurado ao benefício. A concorrência do interesse da 

Administração Pública e a observância do princípio da solidariedade, inerente ao regime 

contributivo da Seguridade Social, impedem que as novas quantias vertidas possam ser 

utilizadas para obtenção de benefício com maior valor. 

6. Todavia, as razões contrárias à “desaposentação” não se aplicam à hipótese sob exame. 

Naquela situação é possível afirmar-se o desrespeito a ato jurídico perfeito, de forma 

contrária ao principio da segurança jurídica subjacente ao disposto pelo enunciado no art. 

5º, XXXVI, da Constituição da República de 1988; ao passo que, na presente, o segurado 

continuou a trabalhar enquanto não formada coisa julgada, razão por que inexiste infração 

à segurança jurídica, tal como previsto pelo art. 5º. XXXVI, da Constituição da República 

de 1988. Ademais, não identifico a prática de conduta contrária ao princípio da 

solidariedade (arts. 1º, III, 40, 194, V e VI, e 195, caput, da Constituição da República de 

1988) e ao interesse processual da parte autora. Para tanto, destaco que, a despeito de 

esforços sinceros e constantes dos membros do Poder Judiciário, as demandas ainda não 

obtêm resolução definitiva em tempo ideal. A incerteza sobre qual será o resultado final 

do processo e o longo tempo em que tal discussão pode perdurar tornam plausível supor 

que a parte autora continue a trabalhar enquanto pendente a discussão judicial sobre a 

efetiva existência do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, benefício 

substitutivo da renda do segurado.  

7. Cumpre acrescentar que a renúncia ao benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição não tem efeito retroativo, não sendo possível presumir que a opção pela 

aposentadoria concedida administrativamente, que seja economicamente mais vantajosa, 

implique renúncia às prestações vencidas decorrentes da aposentadoria primeiramente 

concedida por força de decisão judicial. Essa interpretação não contradiz a regra veiculada 

pelo art. 18, §2º, da Lei n. 8.213/91, porque o recebimento da aposentadoria concedida 

administrativamente não ocorrerá de forma cumulada com a aposentadoria concedida 

judicialmente. De igual sorte, inexiste migração de regime ou cômputo dúplice de tempo 

de contribuição no presente caso, porquanto a concessão do novo benefício apenas exigiu 

um novo somatório dos períodos de trabalho do autor, o que se conforma com a norma 

veiculada pelo art. 96, III, da Lei n. 8.213/91. Ademais, o art. 181-B, do Decreto n. 

3.048/99, é inaplicável porque excede o mero escopo de regulamentar a legislação 

ordinária de regência da matéria. 
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8. Acrescento que a existência das prestações vencidas decorreu das regras próprias ao 

regime de execução ao qual a Fazenda Pública está submetida. O pagamento diferido, na 

forma de requisições de pequeno valor ou de precatórios, não infirma o direito adquirido 

do segurado ao recebimento dos valores que lhe seriam devidos a contar da data do início 

do benefício, os quais não podem ser suprimidos se lhe sobrevém situação mais favorável 

no âmbito administrativo por ele ter continuado a trabalhar e a contribuir para a 

Seguridade Social. O respeito à coisa julgada proíbe a propositura de nova ação com 

iguais elementos de identificação à demanda anterior, que se tornou irrecorrível. Contudo, 

tal vedação não acarreta a obrigatória execução do título judicial em toda a sua extensão. 

Portanto, não pode o Judiciário compreender que a execução deflagrada, com menor 

escopo, implica a perda superveniente do interesse processual do credor. Nesses termos, 

não identifico obstáculo legal para que a parte autora promova a execução parcial do título 

judicial, por meio do qual lhe foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição, 

para que lhe sejam pagas as parcelas mensalmente devidas até a implantação de benefício 

mais vantajoso, requerido extrajudicialmente antes do trânsito em julgado da sentença. 

9. Insta sublinhar que o Superior Tribunal de Justiça alinha-se a essa orientação (cf. AgRg 

no RESP 1.234.529/RS, Sexta Turma, Rel. Des. Convocada Marilza Maynard, DJE 

20/11/2013; AgRg no RESP 1.160.520/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, 

DJE 06/05/2014, inter plures), valendo, a propósito, a transcrição das seguintes ementas: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE 

VALORES DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM JUÍZO. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA MAIS VANTAJOSO. 

1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade do 

pagamento de parcelas em atraso referentes à aposentadoria 

por tempo de serviço concedida na via judicial, 

retroativamente à DER em 29/11/2001, com a manutenção 

de aposentadoria por invalidez concedida 

administrativamente com DIB em 29/06/2006. 

2. "Ante a possibilidade de opção ao benefício 

previdenciário mais vantajoso, assim como a desnecessidade 

de devolução da quantia já recebida, afigura-se legítima a 

execução dos valores compreendidos entre a data de entrada 

do pedido de aposentadoria, cujo direito foi reconhecido 

judicialmente, e a data de início do segundo benefício, 

concedido na via administrativa." (AgRg no REsp 

1162799/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
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TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013) Agravo 

regimental improvido. 

(AgRg no RESP 1.428.547/RS, Segunda Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJE 28/03/2014) 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À 

APOSENTADORIA OBTIDANA VIA JUDICIAL, PARA 

OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO, MAIS 

VANTAJOSO,CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE, 

NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL.POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 

I. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, por se tratar 

dedireito patrimonial disponível, o segurado pode renunciar 

à suaaposentadoria, com o propósito de obter benefício mais 

vantajoso, noRegime Geral de Previdência Social ou em 

regime próprio dePrevidência, mediante a utilização de seu 

tempo de contribuição,sendo certo, ainda, que tal renúncia 

não implica em devolução devalores percebidos (REsp 

1.334.488/SC, julgado sob o rito do art.543-C do CPC). 

II. Reconhecido o direito de opção pelo benefício concedido 

administrativamente, no curso da ação judicial, mais 

vantajoso, e a desnecessidade de devolução dos valores 

recebidos na via judicial,afigura-se legítimo o direito de 

execução dos valores compreendidos entre a data de entrada 

do pedido de aposentadoria por tempo deserviço, cujo 

direito foi reconhecido judicialmente, e a data de início do 

segundo benefício, de aposentadoria por invalidez, 

maisvantajoso, concedido na via administrativa. 

Precedentes do STJ. 

III. "Permanece incólume o entendimento firmado no 

decisório agravado, no sentido de que, por se tratar de 

direito patrimonial disponível, o segurado pode renunciar à 

sua aposentadoria com o propósito de obter benefício mais 

vantajoso, no regime geral de previdência social ou em 

regime próprio de previdência, mediante autilização de seu 

tempo de contribuição, sendo certo, ainda, que talrenúncia 

não implica a devolução dos valores percebidos. Nessa 

linha, sendo possível a opção e desnecessária a devolução, 

resta legítimo, por extensão, o direito à execução dos valores 
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entre a data de entrada do pedido de aposentadoria, cujo 

direito foi reconhecido judicialmente, e a data de início do 

segundo benefício,mais vantajoso, concedido na via 

administrativa" (STJ, AgRg no REsp1.162.432/RS, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 

de15/02/2013). 

 IV. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no RESP 1.371.719/SC, Segunda Turma, Rel. Min. 

Assusete   Magalhães, DJE 08.04.2014) 

  

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL NÃOTRANSITADO EM 

JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE NESTA 

FASEPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1. É inviável a discussão, em sede de agravo regimental, de 

matérianão abordada no recurso especial ou nas 

contrarrazões, por setratarde inovação recursal. 

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DAS PARCELAS 

REFERENTE AO BENEFÍCIOCONCEDIDO 

JUDICIALMENTE, ATÉ A DATA DA APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZDEFERIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃOMONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO 

2. Ante a possibilidade de opção ao benefício previdenciário 

maisvantajoso, assim como a desnecessidade de devolução 

da quantia járecebida, afigura-se legítima a execução dos 

valores compreendidosentre a data de entrada do pedido de 

aposentadoria, cujo direitofoireconhecido judicialmente, e a 

data de início do segundo benefício,concedido na via 

administrativa. 

3.  Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no RESP 1.162.799/RS, Quinta Turma, Rel. Min. 

Jorge Mussi, DJE 24.10.2013) 
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10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Pedido de Uniformização. 

FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5049371-20.2015.4.04.7000/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO 

REQUERENTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE LONDRINA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: ANTONIO MARIA MARTINS 

ADVOGADO: EDSON CHAVES FILHO 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 

NACIONAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO JUDICIALMENTE EM 

DATA POSTERIOR À CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO 

REFERENTE A NOVO PEDIDO DO 

AUTOR DA DEMANDA. COBRANÇA 

DE PRESTAÇÕES DO BENEFÍCIO 

ANTERIOR ATÉ A DATA DE 

CONCESSÃO DO NOVO BENEFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. INCIDENTE 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, vencido 

o relator, decidiu conhecer e negar provimento ao Pedido de Uniformização 

nos termos do voto do Juiz Federal Fábio Cesar Oliveira. Acompanharam 

o Juiz Relator, os Juízes Federais José Spizzirri, Guilherme Bollorini e 

Ronaldo Desterro. 

Campo Grande, 19 de abril de 2018. 

 

FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Relator do Acórdão 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5049371-20.2015.4.04.7000/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E 

OUTRO 

REQUERIDO: ANTONIO MARIA MARTINS 

ADVOGADO: EDSON CHAVES FILHO 

VOTO VENCIDO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE EM DATA 

POSTERIOR À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 

BENEFÍCIO REFERENTE A NOVO PEDIDO DO 

AUTOR DA DEMANDA. COBRANÇA DE 

PRESTAÇÕES DO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ A 

DATA DE CONCESSÃO DO NOVO BENEFÍCIO. 

DESAPOSENTAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. 

JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCIDENTE CONHECIDO 

E PROVIDO. 

1. Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pelo INSS em face de 

acórdão de Turma Recursal do Paraná que concedeu parcialmente a segurança para 

afastar a decisão, proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Londrina, que indeferiu a 

execução das parcelas em atraso do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 

na via judicial (DIB em 01.02.2011) até a véspera da DIB da aposentadoria concedida 

administrativamente (08.04.2014) no curso do processo judicial. 

2. Na ação originária n. 5005028-38.2012.404.7001, a parte autora buscou a concessão 

de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do 

exercício de atividade especial, desde a data do requerimento administrativo, de 

28/04/2010. A sentença foi de improcedência e fora negado provimento ao recurso 

inominado da requerente. Em seguida, a parte autora apresentou embargos de declaração, 

os quais foram acolhidos para permitir a concessão de benefício de aposentadoria por 

tempo de contribuição, computando-se o tempo de contribuição posterior à data do 

requerimento administrativo, ou seja, mediante reafirmação da DER (data de entrada do 

requerimento), fixada em 01.02.2011. Entretanto, durante o trâmite do processo judicial 

supracitado, a parte autora requereu novo benefício na esfera administrativa, o qual foi 

concedido. Após o trânsito em julgado da ação originária, o demandante postulou a 

execução das parcelas retroativas do benefício concedido na via judicial (DIB em 

01.02.2011) até a véspera da DIB da aposentadoria concedida administrativamente 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

(08.04.2014). Todavia, após manifestação do INSS nos autos, o juízo da 2ª Vara Federal 

de Londrina (autoridade impetrada), indeferiu o pedido de execução das parcelas 

pretéritas do benefício concedido na via judicial, determinando cancelamento do 

precatório expedido anteriormente, bem como o restabelecimento do benefício com renda 

mensal (RMI) superior, concedido administrativamente ao autor. Contra essa última 

decisão foi ajuizado o presente writ perante a Turma Recursal do Paraná, que concedeu 

parcialmente a segurança para afastar a decisão de indeferimento da execução das 

parcelas em atraso do benefício concedido na via judicial (DIB em 01.02.2011) até a 

véspera da DIB da aposentadoria concedida administrativamente (08.04.2014), 

garantindo assim ao autor, ora impetrante, o direito de receber tais parcelas retroativas. 

3. Em seu pedido de uniformização, aduz o INSS, em suma, que o entendimento da Turma 

Recursal do Paraná diverge daquele adotado pela 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, 

que reconheceu, em caso similar, tratar-se de uma forma indireta de desaposentação, 

declarando extinta a execução do benefício concedido judicialmente em razão da 

concessão de benefício mais vantajoso ao autor da demanda, ao qual não renunciou. 

4. 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. 

5. Verifico que o paradigma colacionado aos autos satisfaz a exigência de confronto 

analítico da divergência instaurada. Existe similitude fático-jurídica e há divergência 

entre as decisões adotadas pela Turma Recursal de origem e pela 2ª Turma Recursal do 

Rio de Janeiro. 

6. Com efeito, presentes os requisitos e pressupostos, objetivos e subjetivos, de 

recorribilidade conheço do presente pedido de uniformização de jurisprudência. 

7. No mérito, verifico que assiste razão ao INSS. Explico. 

8. Conforme se extrai da decisão judicial do juízo da 2ª Vara Federal de Londrina, 

impugnada através do presente mandado de segurança, durante a tramitação da ação 

principal, no qual foi postulado o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, 

requereu novamente o benefício, na via administrativa (NB 168.201.487-5), o qual lhe 

foi concedido com DIB em 08/04/2014 e renda mensal no valor de R$ 2.229,84 (evento 

65 - CCONC1). Na sequência, por decisão da Turma Recursal do Paraná foi reafirmada 

a DER (01/02/2011) e concedido o benefício requerido nos autos principais (NB 

151.984.598-4 - DER 28/04/2010), com renda mensal inicial no valor de R$ 1.364,58 

(evento 86 - CONBAS1), inferior à renda mensal do benefício concedido 

administrativamente. Ademais, a parte autora fez a opção pelo melhor benefício de maior 

renda mensal inicial, conforme destacou a decisão retrocitada. 
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9. Como se vê o benefício de aposentadoria implantado em favor da parte autora foi 

aquele requerido na via administrativa, durante o trâmite do processo judicial, com DIB 

em 08/04/2014, superveniente ao ajuizamento da demanda (ação originária n. 5005028-

38.2012.404.7001). A renda mensal inicial, nos termos do art. 53 c/ art. 29, I, da Lei n. 

8.213/91, é calculada levando-se em conta o tempo de contribuição, os valores de 

salários-de-contribuição existentes de julho de 1994 até a DER, além da idade do 

segurado. Nesse sentido, no novo pedido de benefício na via administrativa, chegou-se a 

uma renda mensal inicial maior do que a aposentadoria por tempo de contribuição 

concedida na via judicial com a DER reafirmada. 

10. Ademais, houve a opção pelo segurado pelo benefício concedido 

administrativamente. Enfim, se a sua opção foi pela aposentadoria de maior RMI, também 

há ser adotada a DIB deste benefício e não a do outra aposentadoria. Em outras palavras, 

o beneficiário não pode abrir mão apenas parcialmente do benefício de aposentadoria 

anterior que lhe fora concedido na via judicial. Portanto, ao fazer a opção pelo benefício 

de renda mensal mais vantajosa (que lhe foi concedido na via administrativa no curso 

do processo judicial), extinguem todos os efeitos do benefício anterior, não havendo 

assim que se falar em direito a parcelas retroativas. 

11. Desta feita, não há lógica em dar tratamento híbrido ao caso, como fez a Turma 

Recursal de origem, de modo a permitir que o segurado receba o benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição concedido na via administrativa com a renda 

mensal inicial apurada com os parâmetros legais (idade, tempo de contribuição, salários 

de contribuição) aferidos na respectiva DER (08/04/2014) e ao mesmo tempo lhe garantir 

o direito de receber as parcelas retroativas do benefício que teria direito na via judicial 

entre a DER reafirmada (01/02/2011) e a data anterior ao termo inicial do benefício 

concedido administrativamente. Tal hibridismo levaria, na verdade, a uma 

desaposentação indireta, conforme destacou o acórdão paradigma da 2ª Turma Recursal 

do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevemos a seguir: 

MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDENCIÁRIO – 

BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE EM DATA 

POSTERIOR À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 

BENEFÍCIO CONCEDIDO EM NOVO PEDIDO DO 

AUTOR DA DEMANDA – COBRANÇA DE 

PRESTAÇÕES DO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ A 

DATA DE CONCESSÃO DO NOVO BENEFÍCIO – 

BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS – 

DESAPOSENTAÇÃO INDIRETA – PEDIDO NÃO 

FORMULADO – ATO TERATOLÓGICO DO JUÍZO DE 

ORIGEM QUE PRETENDE COMPATIBILIZAR A 

COISA JULGADA COM OS EFEITOS DO ATO DO 

AUTOR DA DEMANDA DESRESPEITANDO OS 

LIMITES DO PROCESSO E DA LEI – DIFERENÇAS 
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INEXIGÍVEIS - SEGURANÇA CONCEDIDA (Processo nº 

0076180-88.2007.4.02.5151/02, 2ª Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, Relator Luiz Claudio Flores da 

Cunha, DJ 22/02/2013). 

12. Acrescente-se que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o 

RE 381.367, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode 

criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do 

direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 

8.213/91, que assim dispõe: “O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–

RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus 

a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, 

exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado”. Citamos 

abaixo a ementa do acórdão do julgamento supracitado: 

Direito Constitucional. Direito Previdenciário. 

Desaposentação. Revisão da aposentadoria. 

Constitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. 

Rejeição da tese da interpretação conforme para admitir a 

revisão do valor da aposentadoria. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. 1. Recurso extraordinário interposto 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, a qual rejeitou a pretensão dos recorrentes de que 

fossem recalculados seus proventos de aposentadoria com 

base nos 36 últimos salários de contribuição, com o 

consequente reconhecimento da inconstitucionalidade do § 

2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. 2. Nosso regime 

previdenciário possui, já há algum tempo, feição nitidamente 

solidária e contributiva. 3. Não se vislumbra nenhuma 

inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da 

Lei nº 8.213/91, que veda aos aposentados que permaneçam 

em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer 

prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e 

reabilitação profissional. 4. A Constituição Federal dispõe 

que ficam remetidas à legislação ordinária, as hipóteses em 

que as contribuições vertidas ao sistema previdenciário 

repercutem, de forma direta, na concessão dos benefícios. 5. 

Recurso extraordinário que é julgado em conjunto com o RE 

nº 827833 e o RE nº 66125. Aprovada pelo Plenário da 

Suprema Corte a seguinte tese de repercussão geral: “No 

âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 

somente lei pode criar benefícios e vantagens 

previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do 

direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do 
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art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 6. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. (RE 381367, Relator(a):  Min. 

MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2016, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 

PUBLIC 31-10-2017) 

13. Ora, ao permitir que o segurado receba o benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição no período comprendido entre a respectiva DER (benefício obtido na via 

judicial) até a data anterior ao início do benefício posterior (aposentadoria por tempo de 

contribuição concedida na via administrativa no curso do processo judicial), na verdade, 

o que se está a autorizar é justamente a "desaposentação", ou seja, a desistência de 

uma aposentadoria anterior de menor RMI,  com o recebimento das parcelas do benefício 

até o momento da renúncia do benefício, para realizar o cômputo do tempo de 

contribuição subsequente agregando ao tempo de contribuição anterior, para obtenção de 

um benefício mais vantajoso, com renda mensal inicial maior.  O que, a meu ver, viola o 

entendimento do STF supracitado. 

14. Por tal motivo, deve ser restabelecida a decisão do juízo da 2ª Vara Federal de 

Londrina, que indeferiu a execução das parcelas em atraso do benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição na via judicial (DIB em 01.02.2011) até a véspera da DIB da 

aposentadoria concedida administrativamente (08.04.2014), denegando-se a segurança. 

15. Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO  

SERGIO DE ABREU BRITO 

Juiz Relator 

 


