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RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/PE 

REQUERIDO: FRANCISCO LUIZ DO AMARAL 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. "O DIREITO À CONTINUIDADE DO 
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM 
ESTIMATIVA DE DCB (ALTA PROGRAMADA) PRESSUPÕE, 
POR PARTE DO SEGURADO, PEDIDO DE PRORROGAÇÃO (§ 9º, 
ART. 60 DA LEI N. 8.213/91), RECURSO ADMINISTRATIVO OU 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUANDO PREVISTOS 
NORMATIVAMENTE, SEM O QUÊ NÃO SE CONFIGURA 
INTERESSE DE AGIR EM JUÍZO". PROVIMENTO DO 
INCIDENTE. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do voto do Juiz Relator, 
julgando-o como representativo de controvérsia, fixando a seguinte tese ao Tema 277: 
"O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de 
DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, 
art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando 
previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo". 

Brasília, 17 de março de 2022. 

FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES 

Juiz Relator 
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RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de Uniformização Nacional interposto 
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS na ação contra 
si movida por FRANCISCO LUIZ DO AMARAL, relativamente a acórdão da 
1a TRSJPE, no qual se discute a possibilidade de restabelecimento de benefício 
por incapacidade desde a DCB anterior, quando constatada a continuidade do 
estado incapacitante, mesmo sem o prévio pedido administrativo de prorrogação.  

Em apertado resumo, o autor propôs ação postulando o 
restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade cessado por alta 
programada administrativa, sem comprovação de que teria apresentado pedido de 
prorrogação do benefício. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, 
reconhecendo-se o direito ao restabelecimento do benefício a partir do dia seguinte 
à DCB (SENT1G4). A sentença foi mantida pela Turma Recursal, cujo acórdão , 
ora impugnado, foi lavrado nos seguintes termos (ACORTR8): 

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA.   CESSAÇÃO   INDEVIDA. 
AUSÊNCIA   DE   IMPEDIMENTO   DE   RESTABELECIMENTO.  JUSTIÇA. 
RECURSO IMPROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou 
procedente o pedido, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença. 

Insurge-se o INSS contra a sentença, aduzindo, preliminarmente, falta de 
interesse de 
agir,   uma   vez   que   a   parte   autora   não   requereu   pedido   de   prorrog
ação.Subsidiariamente, requer que a DIB do benefício seja fixada na citação, 



aduzindo que não pode ser fixada na DCB do benefício anterior, tendo em vista 
que não houve pedido de prorrogação. 

Primeiramente,   observo  que 
o  interesse  de  agir   resta   configurado,  tendo  em   vista   que houve cessação 
indevida de benefício. Nesse momento se configurou o interesse de agir da 
parte  autora. Ademais, a apresentação  de contestação  e recurso inominado 
reafirmam  a existência de lide e consequente interesse de agir. Rejeito.  

O   fato   de   o   demandante   não   ter   realizado   o   pedido   de   prorrogaçã
o   do   benefício   não impede que o Judiciário o restabeleça desde o dia da 
cessação. 

Como não houve perícia administrativa realizada pelo INSS, com o fim de 
verificar a recuperação da capacidade pelo demandante, bem assim, diante da 
comprovação de que houve permanência do estado incapacitante, é imperativo 
de justiça o restabelecimento do benefício desde a data de sua cessação. 

Recurso improvido.  

Sentença mantida." 

O INSS alega que o acórdão: a) estaria em dissonância com o 
entendimento firmado por esta TNU no julgamento do Tema/Representativo 164, 
onde se reconheceu a legalidade da cessação do benefício por alta programada, 
facultando-se, porém, ao segurado requerer a sua prorrogação, hipótese em que o 
benefício deve ser mantido até a realização da perícia médica; b) também teria 
divergido do entendimento adotado pelas Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, 
segundo o qual não haveria pretensão resistida no caso de cessação de benefício 
por alta programada, sem que a parte requeira prorrogação, citando,  como 
paradigmas divergentes, os seguintes: 

"Destaco que, ao conceder o benefício, a Autarquia informou, no ato, a data 
programada para cessação do mesmo; bem como que, no caso de tal prazo ter 
se revelado insuficiente para recuperação da sua capacidade laboral, deveria a 
segurada ter solicitado, administrativamente, a prorrogação do benefício nos 15 
dias que antecederam a cessação agendada ou a reconsideração da decisão até 
30 dias após o prazo fixado.Não há nos autos nenhum indício de que a parte 
autora tenha efetuado pedido de prorrogação ou de reconsideração ou que tenha 
realizado novo requerimento do benefício.Conforme exposto pela Autarquia em 
sua contestação, se a própria segurada 
não  sentiu  necessidade  de  postular  a  manutenção  de  seu  benefício  na via 
administrativa, não há razão para buscar, nesse momento, a tutela 
jurisdicional."  (5064769-
61.2016.404.7100,  QUARTA  TURMA  RECURSAL  DO RS, Relator CAIO 
ROBERTO SOUTO DE MOURA, julgado em 05/07/2017) 



“Esta   Turma   compartilha   do   entendimento   de   que,   havendo   a 
possibilidade da realização de nova perícia na via administrativa antes 
da  data  prevista  para  a  alta  programada  (DCB  programada),  não  há 
legítimo  interesse  processual,  senão  após  eventual  indeferimento  do pedido 
de reconsideração/prorrogação.(...)No  caso  em  exame,  tem-
se  que  a  parte  autora  pretende  a  prorrogação  de benefício  de  auxílio-
doença  que  perdurou  até  31/08/2016,  sendo  que  na  data da concessão houve 
previsão de alta programada (1-OUT2). Portanto, o pedido 
consiste  restabelecimento  de  benefício  de  auxílio-
doença  em  relação  ao  qual 
havia   possibilidade   de   pedido   administrativo   de   prorrogação.(5000899-
05.2017.404.7101,  TERCEIRA  TURMA  RECURSAL  DO  RS,  Relator  ENRI
QUE FELDENS RODRIGUES, julgado em 14/06/2017) 

Trata-se  de recurso  da  parte  autora  contra sentença  que  julgou  extinto  o 
feito  sem  resolução  de  mérito  em  virtude  da  ausência  de  interesse 
processual,  tendo  em  vista  que  não  houve  comprovação,  pela  parte 
demandante,   do   pedido   de   prorrogação   ou   de   reconsideração   do 
benefício  por  incapacidade  anteriormente  concedido,  com  DCB  em 
07/10/2016, ou formulação de novo pedido administrativo.(...)Conforme se 
observa da documentação juntada nos autos (9-INFBEN1), a parte autora teve 
benefício de auxílio-doença concedido após a realização de perícia 
administrativa,  em  2014,  considerando  que  foi  reconhecida  sua  incapacida
de. Assim, o benefício foi mantido por 2 anos e a parte autora foi intimada para 
que agendasse perícia médica administrativa, a fim de verificar seu 
eventualdireito à manutenção do benefício -é somente isso que se comprova nos 
documentos do evento 9. No entanto, verifica-se que, contrariamente ao que foi 
afirmado no recurso, a demandante não se submeteu a nova perícia médica 
administrativa (25-INFBEN1). A falta de registro dessa indica que não foi feito 
o agendamento solicitado pelo INSS.Desse modo, entendo que restou evidente o 
descumprimento da obrigação de ser reavaliada, durante o período em que 
recebia benefício por incapacidade, de maneira que não há mácula na decisão 
administrativa de cessação do benefício (NB 31/538.403.364-5). Assim, não há 
de se falar em pretensão resistida 
da  autarquia  previdenciária,  no  presente  caso,  visto  que  em  nenhum 
momento a parte ré demonstrou recusa, por qualquer meio, emmanter 
o  benefício  referido,  enquanto  pode  aferir  a  incapacidade  da  parte 
autora.(5022976-
21.2016.404.7108,  PRIMEIRA  TURMA  RECURSAL  DO  RS, 
Relator   ANDRÉ   DE   SOUZA   FISCHER,   julgado   em   11/04/2017) 

Pugna para que o incidente seja processado e julgado, fixando-se a 
tese  seguinte: "A cessação automática do auxílio-doença em razão da estimativa 
prevista pela perícia não configura recusa do INSS à manutenção do benefício, 
não se configurando, portanto, a pretensão resistida da autarquia, de modo que o 
ajuizamento de demanda com a finalidade de questionar a cessação automática 
sem que tenha havido o pedido de prorrogação não merece prosseguir, devendo 
ser extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir".   



Não foram apresentadas contrarrazões (ANEXO11).   

Admitido o incidente de uniformização, seguiu-se que, na sessão de 
16.10.2021, este Colegiado afetou o feito como representativo de controvérsia 
(EVENTO 15), tombado como o Tema n. 277. 

O Ministério Público Federal opinou (evento 28) no sentido de: a) 
assistir razão ao INSS, "ao pleitear a fixação da tese de que a cessação automática 
do auxílio-doença em razão do lapso preestabelecido não configura recursa do 
INSS à manutenção do benefício, tampouco pretensão resistida da autrarqui, 
demodo que o ajuizamento de demanda com a finalidade de questionar a cessação 
automática sem que tenha havido o pedido de prorrogação não merece guarida, 
devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de 
agir"; b) "ignorar a responsabilidade do segurado de solicitar administrativamente 
o prolongamento de seu benefício, com término pré-determinado pelo INSS, 
enquanto não realizada a perícia de prorrogação, é tornar letra morta uma 
providência que favorece ambas as partes, pois a ´chamada perídia de saída´ para 
o auxílio-doença sobrecarrega, por um lado, a autarqui previdenciária com a 
realização de quantidade elevada de perícias e impõe, por outro lado, a necessidade 
de realiação e espera pela data da parícia à maioria de segurados que não tem 
interesse na prorrogação do benefício"; c) "Logo, se o segurado, ciente da data da 
cessação de seu benefício de auxílio-doença, queda-se silente em requerer o 
respectivo pedido de prorrogação, não há como emergir legítimo interesse 
processual para demandar em desfavor do INSS". 

Seguiu-se petição de ingresso como amigo da corte (amicus curiae) 
pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IBDP, 
devidamente admitido pela ilustre relatora que me antecedeu (EVENTO 31). Em 
seus memoriais (EVENTO45), defendeu: a) "o pedido de prorrogação tem 
natureza eminentemente revisional, pois visa submeter novamente o caso para a 
administração, para que ela reanalise o ato anterior e possa efetivamente prorrogar 
ou não por maior período de tempo o ato anteriormente exarado pela autarquia"; 
b) "se está-se tratando com o pedido de prorrogação de uma revisão de ato 
administrativo, que mal projetou a cobertura previdenciária, num determinado 
caso concreto, não há que se falar em obrigatoriedade do pedido de prorrogação 
para ingresso em Juízo"; c) "A necessidade do pedido de prorrogação é o 
reconhecimento de que o perito se equivocou na estimativa do prazo, e por isso 
precisa reanalisá-lo. Se falhou, a falha pode ser atacada pelo pedido de prorrogação 
ou pela ação judicial, pois o erro se consolidou a partir do momento em que 
alcançou-se a data da cessação e a incapacidade segue persistindo"; d) "A análise 
do Tema 350 do STF, leading case que tratou do tema do interesse de agir nas 
ações previdenciárias deixa clarividente que o pedido de prorrogação, tendo 
natureza jurídica de revisão ou não, não é requisito prévio para o ajuizamento da 
ação judicial"; e) "Tudo porque cabe ao INSS a concessão da prestação mais 
vantajosa e se o perito médico previdenciário assim não procedeu, é possível 
postular o pedido de prorrogação na via administrativa, mas a sua não postulação 



não retira o interesse de agir para o ajuizamento da ação judicial"; f) "A Turma 
Nacional de Uniformização tem firme jurisprudência no sentido da desnecessidade 
de realização de pedido de prorrogação para ingresso de ação judicial, como se 
pode notar com o precedente dotado de força obrigatória n. 2007.70.50.016.551-
5/PR"; g) "nas ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já 
concedida, não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em 
juízo. Sequer cabe argumentar no sentido de que a pretensão depender da análise 
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, isto 
porque a cobertura previdenciária é definida no ato médico pericial. Se ao 
aproximar do momento final dela o segurado entender que está incapacitado ainda, 
é porque o perito ERROU na estimativa do prazo, de modo que o interesse de agir 
torna-se evidente"; h) "o caso julgado no tema 164 não diz respeito, diretamente, 
ao presente caso. No Tema 164 a TNU entendeu pela inexistência de ilegalidade 
na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na 
convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que 
levaram à concessão do benefício na via judicial. Este não é o caso em apreço"; h) 
a matéria já foi decidida no Tema n. 04 da TNU, não sendo o caso de overruling. 

É o relatório. 

VOTO 

Fundamentação. 

Delimitação. Temas ns. 04 e 164 da TNU. 

Submetido e aprovado o encaminhamento deste Pedido de 
Uniformização como representativo de controvérsia por este Colegiado, donde 
superada a questão da admissibilidade, passo ao enfrentamento do mérito. 

A matéria submetida à uniformização deste órgão se constitui em 
desdobramento do alcance do Tema 164, decidido pela TNU mediante a fixação 
das seguintes teses: 

a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, 
sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da 
MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos 
previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de 
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os 
motivos de concessão do benefício;  

b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à 
publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos 
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a 
realização de nova perícia para a cessação do benefício;  



c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com 
garantia de pagamento até a realização da perícia médica. 

A afetação, na forma do art. 17 do Regimento Interno da TNU, 
submete ao julgamento deste Colegiado a seguinte vexata quaestio:  

“Saber, à vista do decidido no Tema 164/TNU, quais as consequências da 
ausência de pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença cessado 
por alta programada na postulação judicial de restabelecimento do benefício”.  

Cumpre registrar que, do ponto de vista normativo adequado, a alta 
programada foi instituída pela Medida Provisória n. 739, de 7 de julho de 2016 
(com vigência entre 08.07.2016 e 04.11.2016), não convertida em lei, e pela 
Medida Provisória n. 767/2017 (com vigência a partir de 06.01.2017), convertida 
na Lei n. 13.457, de 26 de junho de 2017. Antes, prevista apenas no Decreto n. 
3.048/99 (art. 78) e sem respaldo em lei, teve rechaçada sua legitimidade (TNU, 
PEDILEF nº 05013043320144058302, Rel. Juiz Federal Frederico Augusto 
Leopoldino Koehler, Sessão de 11/12/2015). 

Ao julgar o Tema 164, o eminente relator, Juiz Federal Fernando 
Moreira Gonçalves, propôs e restou acatado pelo Colegiado, à unanimidade, a 
seguinte premissa: 

Ainda no contexto da evolução da matéria, ressalto que o regramento contido 
nas Medidas Provisórias ns. 739/16 e 767/17, posteriormente convertidas na 
Lei n. 13.457/17, protege, por um lado, o direito dos segurados da Previdência 
Social de serem assistidos em situação de infortúnio relacionado à perda da 
capacidade laboral, ao prever a manutenção do pagamento até a realização de 
nova perícia, caso requerida tempestivamente a prorrogação do benefício, e, 
por outro lado, evita o pagamento do benefício a quem já recuperou sua 
capacidade laboral e, portanto, não faz jus àquela prestação previdenciária.  

Essa circunstância fática deve ser frisada vez que ali (= 
julgamento do Tema n. 164) já se mostrava evidente a total superação do 
Tema n. 04 desta TNU (É devido o restabelecimento do auxílio-doença nas 
hipóteses conhecidas por “alta programada”, independentemente de prévio pedido 
administrativo de prorrogação), julgado em 06.09.2011, quando ainda não tinha 
havido a alteração normativa (Medidas Provisórias ns. 739/16, não convertida em 
lei, e 767/17, convertida na Lei n. 13.457/17) que ensejaram o enfrentamento da 
matéria no Tema n. 164 desta TNU. 

Assim, o Tema n. 04 foi completamente ultrapassado pelo Tema n. 
164, ambos da TNU, por força da inovação legal (Medidas Provisórias ns. 739/16, 
não convertida em lei, e 767/17, convertida na Lei n. 13.457/17) que introduziu, 
de direito posto, a alta programada no ordenamento. 

Referências normativas. 



É da Lei n. 8.213/91: 

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 
décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, 
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 
incapaz.      (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 
(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do 
requerimento. 

§ 2º        (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado 
empregado o seu salário integral.       (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99) 

§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a 
seu cargo o exame médico e o abono das faltas correpondentes ao período 
referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da 
Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. 

§ 5o  (Revogado pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 6o  O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade 
que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno 
à atividade.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 7º  Na hipótese do § 6o, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, 
venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser 
verificada a incapacidade para cada uma das atividades 
exercidas.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 8o  Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a 
duração do benefício.  (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 

§ 9o  Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o 
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 
concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a 
sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o 
disposto no art. 62 desta Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 

§ 10.  O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou 
administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação 
das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 



§ 11.  O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual 
dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, 
recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro 
Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente 
técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que 
indeferiu o benefício.   (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 

Já do Decreto n. 3.048/99 extrai-se: 

Art. 78.  O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da 
capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade 
permanente ou, na hipótese de o evento causador da redução da capacidade 
laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela 
concessão do auxílio acidente.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 
2020) 

§ 1º  Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio por 
incapacidade temporária, judicial ou administrativo, deverá estabelecer o prazo 
estimado para a duração do benefício.             (Redação dada pelo Decreto nº 
10.410, de 2020) 

§ 2º  Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o 
segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo 
INSS.        (Redação dada pelo Decreto nº 8.691, de 2016) 

§ 3º  A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária 
conterá as informações necessárias ao requerimento de sua 
prorrogação.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 4º  Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o § 1º, o benefício cessará 
após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de 
reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado 
requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no art. 
79.             (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 5º  O segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido pela 
Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por 
incapacidade temporária somente retornará ao trabalho após nova avaliação 
médico-pericial.            (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 6º  O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da 
realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício será mantido 
até a data da sua desistência, desde que posterior à data de cessação estabelecida 
pela Perícia Médica Federal.            (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 7º  O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere 
o § 1º poderá apresentar, no prazo de trinta dias, recurso da decisão proferida 
pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência 



Social - CRPS, cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita por perito 
médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame 
anterior.            (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

A Portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
(MDAS) n. 152, de 25.08.2016 regulou: 

Art. 1º Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS estabeleça, 
mediante avaliação médico-pericial quando do requerimento de auxílio-
doença, o prazo que entender suficiente paraa recuperação da capacidade para 
o trabalho do segurado do RegimeGeral de Previdência Social, dispensando a 
realização de nova perícia. 

§1º O segurado que não se considerar recuperado para o trabalho no prazo 
estabelecido poderá solicitar nova avaliação de sua capacidade laborativa, para 
fins de prorrogação do benefício, desde que requerida do décimo quinto dia que 
anteceder o termo final concedido até esse dia. 

§ 2º O INSS disciplinará a aplicação do disposto neste artigo, num prazo de 15 
(quinze) dias a contar da publicação deste ato. 

Art. 2º O segurado poderá interpor recurso à Junta de Recurso do Conselho de 
Recursos do Seguro Social - JR/CRSS, no prazo de trinta dias, conforme 
estabelece o art. 305 do Regulamento da Previdência Social, contados da data: 

I - em que tomar ciência do indeferimento do pedido debenefício; 

II - da cessação do benefício, quando não houver pedido de prorrogação; 

III - em que tomar ciência do indeferimento do pedido de prorrogação. 

Parágrafo único. O INSS poderá, quando da análise do recurso interposto pelo 
segurado, reformar sua decisão e deixar, no caso de reforma favorável, de 
encaminhar o recurso à JR/CRSS. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Por fim, é da IN n. 77/2005: 

Art. 304. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o 
prazo suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do 
segurado. 

§ 1º Na análise médico-pericial deverá ser fixada a data do início da doença – 
DID e a data do início da incapacidade – DII, devendo a decisão ser 
fundamentada a partir de dados clínicos objetivos, exames complementares, 
comprovante de internação hospitalar, atestados de tratamento ambulatorial, 
entre outros elementos, conforme o caso, sendo que os critérios utilizados para 



fixação dessas datas deverão ficar consignados no relatório de conclusão do 
exame. 

§ 2º Caso o prazo fixado para a recuperação da capacidade para o seu trabalho 
ou para a sua atividade habitual se revele insuficiente, o segurado poderá: 

I – nos quinze dias que antecederem a DCB, solicitar a realização de nova 
perícia médica por meio de pedido de prorrogação – PP; 

II – após a DCB, solicitar pedido de reconsideração – PR, observado o disposto 
no § 3º do art. 303, até trinta dias depois do prazo fixado, cuja perícia poderá 
ser realizada pelo mesmo profissional responsável pela avaliação anterior; ou 

III – no prazo de trinta dias da ciência da decisão, interpor recurso à JRPS. 

Vê-se que o pedido de prorrogação tem o condão de, formulado a 
tempo (15 dias que antecederem a DCB) e modo, ensejar a continuidade da 
percepção do benefício por incapacidade temporária enquanto não realizada a 
nova perícia administrativa.  

Não que ele, o pedido de prorrogação, vincule a Administração no 
que tange ao conteúdo da nova perícia médica administrativa, mas, sim, quanto à 
impossibilidade de cessação do benefício enquanto não realizada aquela.  Caso sua 
conclusão seja positiva para o segurado, haverá a continuidade da percepção por 
força da nova avaliação médica administrativa e pelo tempo que ela estimar, com 
possibilidade até mesmo de evolução para aposentadoria por incapacidade 
permanente; caso seja negativa a conclusão, dá-se a cessação administrativa do 
benefício. 

Enfrentamento da vexata quaestio. 

Ao decidir o Tema 350 da Repercussão Geral do STF, definiu-se: 

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A 
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível 
com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem 
de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com 
o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for 
notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de 
pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício 
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de 
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado 



diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda 
não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a 
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da 
pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de 
transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), 
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que 
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito 
de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação 
de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; 
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, 
observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será 
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de 
extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será 
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual 
a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir 
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu 
mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se 
a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 
prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise 
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação 
como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso 
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão 
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual 
deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar 
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada 
a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha 
as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data 
de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. 
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do 
interesse em agir" (STF, Pleno, RE 631.240, Rel. Min. Roberto 
Barroso, Julgamento: 03/09/2014, Publicação: 10/11/2014). 

O voto do relator evidenciou: 

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção 
original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de 
concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de 
mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam 
ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário 
prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão 
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 
Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o 
prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia 
Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses 
casos, o interesse em agir estará caracterizado. 



Definiu-se, assim: a) a imprescindibilidade do prévio requerimento 
administrativo (inconfundível com o exaurimento, rechaçado) para a concessão de 
benefícios previdenciários, salvo quando o entendimento da Administração for 
notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; b) na hipótese de 
pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação 
mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo 
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 
conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do 
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 

Na idêntica toada, o STJ no Tema 660: 

"(...) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 
administrativo", conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas 
"as situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já 
ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)" (STJ, REsp 
1369834/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publicado em 02/12/2014). 

Tem-se, hoje, em sede de repercussão geral (STF) e representativo 
de controvérsia (STJ) a clara orientação sobre a regra geral (imprescindibilidade 
de requerimento administrativo) e as exceções elencadas. 

Os benefícios por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária 
e aposentadoria por incapacidade permanente, no que ora importam) devem 
atender dois pressupostos de ordem fático-jurídica (arts. 42 e 57 da Lei n. 
8.213/91): a qualidade de segurado e a incapacidade.  Como é intuitivo, a perícia 
médica administrativa inicial, como toda análise clínica, está jungida a condições 
de tempo e lugar, eis que o quadro patológico pode ser (no mais das vezes, 
é!) dinâmico e completamente mutável com o tempo.  Ela não é uma previsão 
infalível, muito menos nostradâmica. 

A doença que incapacita hoje pode involuir e não ensejar mais 
incapacidade daqui a alguns meses ou mesmo dias, como também pode se agravar 
e ensejar a manutenção do benefício ou até mesmo configuração da aposentadoria 
por incapacidade permanente. 

E essa fluidez da condição clínica é antes humana.  A estimativa 
menor que se faça para fins de alta programada não importa em erro administrativo 
ou mesmo médico da perícia médica administrativa inicial.  Significa, sim, 
limitação inerente à condição humana e aos quadros patológicos, que vão e vêm 
na cadência própria da vida e da biologia humana. E sem erro quanto à estimativa 
para a DCB, não há que falar em revisão da decisão administrativa concessória. O 
pedido de prorrogação não é um pedido de revisão da decisão originária, mas, 
à luz de uma situação clínica apenas supervenientemente aferível, um pedido 
de manutenção do benefício por incapacidade temporária. 



Daí porque o STF bem ressaltou que as hipóteses de manutenção 
de benefício não dispensam requerimento administrativo prévio (de 
manutenção, perdoada a redundância, e não de revisão ou 
restabelecimento) quando dependerem da análise de matéria de fato ainda não 
levada ao conhecimento da Administração.  

Ora, e qual a matéria fática a ser levada à Administração pelo 
titular do benefício que quer vê-lo mantido? A resposta cristalina e dentro de 
qualquer lógica é: a permanência da condição clínica incapacitante. 

Dito dessa forma, não há margem a qualquer dúvida de que 
é imprescindível o pedido de prorrogação para fins de continuidade da percepção 
do benefício por incapacidade.  Ele se reveste de garantia de mão dupla: para o 
administrado não ter excluído o benefício sem uma perícia médica administrativa 
atual; para a administração, ao não realizar as "perícias de saída", 
onerosas, quando não há razão clínica ou mesmo quando o próprio administrado 
não tem interesse na continuidade do benefício. 

E essa imperiosidade é convergente ao Tema 350 do STF por 
dois enfoques interligados por uma lógica inegável. O primeiro, porque a 
continuidade ou não da incapacidade é condição fática superveniente que precisa 
ser levada ao conhecimento da Administração. A continuidade da condição 
incapacitante para além da estimativa da DCB é circunstância fática que toca ao 
administrado, mediante sua iniciativa, sujeitar ao INSS. Isso porque a lei autorizou 
que o INSS possa estimar prazo de recuperação, assegurando ao titular do 
benefício meio (= pedido de prorrogação) de garantia de uma nova perícia médica 
administrativa. O segundo, porque foi a lei que, validamente, estabeleceu a 
possibilidade do pedido de prorrogação, conforme entendeu esta TNU, cuja 
dispensabilidade é impossível porque ele é pressuposto sine qua non para a 
manutenção do benefício - pelo menos até que seja realizada a nova perícia 
médica administrativa provocada pelo pedido de prorrogação. 

Uma flexibilização, no entanto, impõe-se, que já se antevia quando 
transcrevemos o conjunto de leis e regulamentos que regem a matéria, 
notadamente a Portaria MDSA n. 152, de 25.08.2016 e a IN n. 77/2015.  

É que embora a Lei n. 8.213/91 ou o Decreto n. 3.048/99 não o 
prevejam, o inciso II (da cessação do benefício, quando não houver pedido de 
prorrogação) do art. 2o da Portaria MDSA n. 152, de 25.08.2016, retro citada e 
que aparentemente continua em vigor (de fato, a consulta ao site oficial, feita hoje, 
12.01.2022, assim o diz: https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-
mais/auxilios/auxilio-doenca), prevê a possibilidade de recurso para  a Junta 
de Recurso do Conselho de Recursos do Seguro Social - JR/CRSS, no prazo 
de trinta dias, conforme estabelece o art. 305 do Regulamento da Previdência 
Social. 



O § 7º  (O segurado que não concordar com o resultado da avaliação 
a que se refere o § 1º poderá apresentar, no prazo de trinta dias, recurso da decisão 
proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da 
Previdência Social - CRPS, cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita 
por perito médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior) 
do art. 78 do Decreto n. 3.048/99 garante o direito a uma nova análise médico-
pericial por ocasião do recurso ao CRPS.  

A nomenclatura do Decreto n. 3.048/99 (Conselho de Recursos da 
Previdência Social - CRPS), mais usual e constante no regulamento por 
excelência, parece-me deva preponderar, motivo pelo qual deve-se ler CRPS onde 
estiver, eventualmente, Conselho de Recursos do Seguro Social - CRSS. 

Este recurso não possui efeito suspensivo, conforme Decreto n. 
3.048/99, que só o assegura às decisões das Juntas de Recursos e Câmaras de 
Julgamento do CRPS (Art. 308.  Os recursos interpostos tempestivamente contra 
decisões proferidas pelas Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento do 
CRPS têm efeito suspensivo e devolutivo).  

Por sua vez, o art. 304 da IN n. 77/2015, em seu inciso II (após a 
DCB, solicitar pedido de reconsideração – PR, observado o disposto no § 3º do 
art. 303, até trinta dias depois do prazo fixado, cuja perícia poderá ser realizada 
pelo mesmo profissional responsável pela avaliação anterior) autoriza o pedido 
de reconsideração até trinta dias depois do prazo fixado de DCB. 

A redação do art. 304 da IN n. 77/2015 é sofrível porque mistura 
pedido de prorrogação (que, no caso, não é meio para revisão da decisão 
administrativa que fixou a DCB por estimativa e, sim, meio de provocação quantoi 
a uma nova avaliação médica administrativa que confirme a permanência do 
quadro incapacitante) com pedido de reconsideração (que pressupõe a ocorrência 
do termo contido na DCB fixada por ocasião da decisão administrativa concessiva 
do benefício).  Também não esclarece se, à semelhança do pedido de prorrogação, 
o pedido de reconsideração também imporia o ônus do INSS em manter o 
benefício até a realização da nova perícia médica administrativa (viabilizada pelo 
pedido de reconsideração).   

Alguma luz traz a IN n. 77/2015: 

Art. 305. No caso de indeferimento de perícia inicial (AX1) e PP, poderá ser 
solicitado PR ou interposto recurso à JR/CRPS no prazo de até trinta dias, 
contados da comunicação da conclusão contrária. 

§ 1º O PR será apreciado por meio de novo exame médico pericial em face da 
apresentação de novos elementos por parte do segurado, podendo ser realizado 
por qualquer perito médico, inclusive o responsável pela avaliação anterior. 

§ 2º O prazo para apresentação do PR é de até trinta dias, contados: 



I - da data de realização do exame de conclusão contrária, nos casos de perícia 
inicial; 

II - do dia seguinte à Data da Cessação do Benefício - DCB, ressalvada a 
existência de PP não atendido ou negado; e 

III - da data da realização do exame da decisão contrária do PP. 

§ 3º Não caberá solicitação de novo PR em benefício no qual já tenha ocorrido 
outro PR. 

§ 4º No caso de indeferimento do PR poderá ser interposto recurso à JR/CRPS 
no prazo de até trinta dias, contados da comunicação da conclusão contrária. 

(...) 

Art. 309. No caso de novo requerimento, se a perícia médica concluir que se 
trata de direito a mesma espécie de benefício, decorrente da mesma doença e 
sendo fixada a DIB até sessenta dias contados da data da DCB do anterior, será 
indeferido o novo pedido, restabelecido o benefício anterior e descontados os 
dias trabalhados, quando for o caso. 

Parágrafo único. Na situação prevista no caput, a data de início do pagamento 
- DIP será fixada no dia imediatamente seguinte ao da cessação do benefício 
anterior, ficando a empresa, no caso de empregado, desobrigada do pagamento 
relativo aos quinze primeiros dias do novo afastamento, conforme previsto no 
§ 3º do art. 75 do RPS. 

Art. 310. No requerimento de auxílio-doença previdenciário ou acidentário, 
quando houver, respectivamente, a mesma espécie de benefício anterior já 
cessado, a verificação do direito ao novo benefício ou ao restabelecimento do 
benefício anterior, será de acordo com a DER e a conclusão da perícia médica, 
conforme definições a seguir: 

I - se a DER ocorrer até sessenta dias da DCB anterior: 

a) tratando-se de mesmo subgrupo de doença de acordo com o Código 
Internacional de Doenças - CID e a DII menor, igual ou maior que a DCB 
anterior, será restabelecido o benefício anterior; e 

b) tratando-se de subgrupo de doença de acordo com o CID diferente e DII 
menor, igual ou maior à DCB anterior, será concedido novo benefício; 

II - se a DER ocorrer após o prazo de sessenta dias da DCB anterior: 

a) tratando-se do mesmo subgrupo de doença de acordo com o CID e a DII menor 
ou igual à DCB anterior, deverá ser concedido novo benefício, haja vista a 



expiração do prazo de sessenta dias previsto no § 3º do art. 75 do RPS, contado, 
neste caso, da DCB; 

b) tratando-se de mesmo subgrupo de doença de acordo com o CID e DII maior 
que a DCB anterior: 

1. se a DER for até trinta dias da DII e a DIB até sessenta dias da DCB, 
restabelecimento, visto o disposto no § 3º do art. 75 do RPS; 

2. se a DER e a DIB forem superiores a sessenta dias da DCB, deverá ser 
concedido novo benefício, considerando não tratarse da situação prevista no § 
3º do art. 75 do RPS; e 

c) tratando-se de doença diferente, independente da DII, deverá ser concedido 
novo benefício. 

§ 1º Nas hipóteses previstas na alínea "b" do inciso I e alínea "c" do inciso II 
deste artigo, tratando-se de segurado empregado, o pagamento relativo aos 
quinze dias do novo afastamento será de responsabilidade da empresa. 

§ 2º Se ultrapassado o prazo para o restabelecimento ou tratando-se de outra 
doença, poderá ser concedido novo benefício desde que, na referida data, seja 
comprovada a qualidade de segurado. 

Fato que pode-se entender que a Portaria n. MDSA n. 152, de 
25.08.2016, por posterior e ao prever o recurso como forma de impugnação, teria 
revogado o pedido de reconsideração previsto na IN. n. 77/2015. Isso importa 
menos aqui, porque enquanto não revogada ou consolidada toda essa confusa 
normatização, ainda hoje se prevê as duas possibilidades. 

Ao segurado, assim, assiste o direito (1) ao pedido de prorrogação 
(até 15 dias antes da DCB), (2) ao pedido de reconsideração (até 30 dias após a 
DCB) e (3) ao recurso para a Junta de Recurso do Conselho de Recursos da 
Previdência Social - JR/CRPS (até 30 dias após a DCB). Se a Administração, para 
além do pedido de prorrogação previsto diretamente na Lei n. 8.213/91 (§ 9º, art. 
60), aceita, no panorama regrador, ainda que interno, outras formas 
de insurgências (via pedido de reconsideração ou recurso à JR/CRPS) para a 
discussão da matéria  DCB naquela seara, com ensejo a nova avalição médica 
pericial, a provocação desses instrumentos configura pretensão resistida 
especificamente quanto à situação de fato que ensejou a DCB. 

À míngua de imposição normativa de manutenção do benefício 
enquanto não decidido administrativamente (diferentemente do pedido de 
prorrogação, onde isso é expresso) bem como de efeito suspensivo expressamente 
previsto, não se pode entender como mantido o que foi cessado, eis que o 
pedido de reconsideração e o recurso são sempre cronologicamente 



posteriores à DCB.  Essa a hermenêutica que parece melhor contemporizar o 
quadro posto.  

De toda forma, mesmo que o pedido de reconsideração ou o 
recurso à JR/CRPS não ensejem a automática manutenção do benefício, ele 
será devido desde a DCB se a avaliação médica pericial entender que a DII 
existia desde aquela época (arts. 309 e 310 da IN n. 77/2015). 

Uma coisa é certa: se a lei (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91) conferiu 
ao regulamento e este (§ 2º do art. 78 do Decreto n. 3.048/99) permitiu à Portaria 
MDSA n. 152, de 25.08.2016 (art. 2º, II) e à IN n. 77/2015 estabelecerem o prazo 
e a forma de insurgência quanto à DCB, o exercício válido pelo segurado de um 
dos instrumentos (pedido de prorrogação, pedido de reconsideração ou recurso 
para a Junta de Recurso do Conselho de Recursos da Previdência Social - 
JR/CRPS) preenche o interesse processual, no duplo enfoque da necessidade e 
utilidade da prestação jurisdicional eventual. 

E isso se aplica a eventuais mudanças nessa regulamentação atual 
quanto a formas de impugnação administrativa da decisão que fixa ou cumpra a 
DCB. Assim é que, viabilizada a irresignação administrativa, configurada a 
pretensão resistida, considerando-se eventuais alterações regulamentares no 
âmbito do próprio INSS. 

Penso que o pedido de uniformização deve ser provido, fixada a 
seguinte tese: 

""O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com 
estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido 
de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou 
pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se 
configura interesse de agir em juízo"". 

E, por fim, é o caso de observância da Questão de Ordem n. 20 desta 
TNU (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser 
conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar 
na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e 
não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, 
a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas 
sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma 
Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de 
direito). 

Dispositivo. 

Ante o exposto, voto por: a) PROVER o presente Pedido de 
Uniformização; b) FIXAR a tese seguinte: "O direito à continuidade do benefício 
por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, 



por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), 
recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos 
normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo"; 
c) DETERMINAR o retorno à origem, nos termos da Questão de Ordem n. 20.  

 

FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES 

Juiz Relator 

  



 

Poder Judiciário 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

Turma Nacional de Uniformização 
SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 

- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0500255-75.2019.4.05.8303/PE 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/PE 

REQUERIDO: FRANCISCO LUIZ DO AMARAL 

VOTO-VISTA 

Pedi vista para analisar melhor a matéria relativa à controvérsia, em 
especial porque parece envolver questão processual, já que traz implicações para 
as condições da ação. 

No entanto, o juízo de admissibilidade foi feito pelo colegiado, não 
havendo razão para o rejulgamento da questão no presente momento.   

Em relação às consequências da falta do pedido de prorrogação, 
acompanho o voto do senhor juiz relator.  

A provocação do Judiciário é prematura enquanto houver espaço 
adequado para o alcance da pretensão na via administrativa, mediante a 
formulação de pedido de prorrogação. Uma vez requerida a prorrogação, o INSS 
continua a pagar o benefício, não havendo prejuízo para o segurado enquanto 
aguarda a perícia administrativa.  

Ante o exposto, voto por dar provimento ao pedido de 
uniformização, nos termos do voto do senhor juiz relator.  

 

LUCIANE MÉRLIN CLÈVE KRAVETZ 

Juíza Federal 

 


