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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Turma Nacional de Uniformização 

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/03/2020 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
(TURMA) Nº 5068010-43.2016.4.04.7100/RS 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

PRESIDENTE: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA 

PROCURADOR(A): ANTONIO CARLOS PESSOA LINS 

REQUERENTE: JUREMA CLAUDETE DE AZEVEDO 
ADVOGADO: MARCIA MARIA PIEROZAN (OAB RS044061) 

REQUERIDO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE LAJEADO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Certifico que a TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, ao apreciar os 
autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: 
A TURMA, EM QUESTÃO DE ORDEM, POR UNANIMIDADE, DECIDIU 
VINCULAR OS PRESENTES AUTOS AO PROCESSO 5042553-
09.2016.4.04.7100, JULGANDO-OS EM CONJUNTO, AFETADOS SOBRE O 
MESMO TEMA 195. PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, APÓS O VOTO 
DA JUÍZA RELATORA NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO 
PELA PARTE AUTORA, SENDO ACOMPANHADA PELOS JUÍZES 
FEDERAIS ATANAIR LOPES, LUIS EDUARDO BIANCHI, RONALDO 
DESTERRO E TAÍS FERRACINI E DA DIVERGÊNCIA INAUGURADA 
PELO JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NO SENTIDO DE DAR 
PROVIMENTO AO INCIDENTE, NO QUE FOI SEGUIDO PELOS JUÍZES 
FEDERAIS JAIRO SCHAFER, POLYANA BRITO, FÁBIO SOUZA E 
ERIVALDO RIBEIRO, DIANTE DO EMPATE NA VOTAÇÃO, O MINISTRO 
PRESIDENTE PEDIU VISTA REGIMENTAL. 

VOTANTE: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL JAIRO GILBERTO SCHAFER 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA 

VOTANTE: JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 



VOTANTE: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS 
GURGEL 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA 

VOTANTE: JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 

PEDIDO VISTA: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5068010-43.2016.4.04.7100/RS 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

REQUERENTE: JUREMA CLAUDETE DE AZEVEDO 

REQUERIDO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE LAJEADO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(VOTO VENCEDOR) 

RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto por  JUREMA 
CLAUDETE DE AZEVEDO contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande 
do Sul que concedeu a segurança a fim de que os cálculos relativos aos valores 
pagos em razão de auxílio-doença concernente ao período coincidente ao da 
aposentadoria por tempo de contribuição sejam objeto de integral dedução, ante a 
inacumulabilidade de ambas as prestações previdenciárias, não bastando a simples 
desconsideração das competências concomitantes. 

Requer, em síntese, a adequação do julgado, nos termos do art. 8º, 
inc. X, da Resolução nº 22 do CJF (atual Resolução nº 586, art. 8º, XI) e 
alternativamente, não havendo a adequação do julgado, seja dado total provimento 
ao presente recurso de modo a autorizar que a compensação dos valores recebidos 
administrativamente a título de auxílio-doença no período de 03/12/2015 a 
29/02/2016, com aqueles devidos a título da aposentadoria por tempo de 
contribuição obtida na via judicial, seja feita mês a mês, restringindo-se ao limite 
mensal do débito a ser executado, e não da forma pretendida pela Autarquia 
(compensação de valores totais), visto que se tratam de verbas de natureza 
alimentar recebidas de boa-fé pelo segurando. 

A Turma Recursal de origem admitiu o incidente de uniformização. 

É o relatório. Passo ao voto. 

VOTO 

Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de 
uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 



Turmas Recursais de diferentes regiões na interpretação da lei ou 
em  contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU. 

QUESTÃO DE ORDEM: JULGAMENTO CONJUNTO COM 
O PEDILEF 5042553-09.2016.4.04.7100/RS 

Inicialmente, deve ser frisado que a matéria trazida à baila neste 
incidente é a mesma daquela afetada por esta Turma Nacional de Uniformização 
como representativo de controvérsia (TEMA 195), nos termos do art. 17, VII, do 
RITNU, aprovado pela Resolução CJF  n.º 205/00345, de 02/06/2015. 

Por ocasião da afetação, foi definida a seguinte questão a ser 
resolvida: 

Questão submetida a julgamento 

Saber qual o critério para fixação do regime de compensação entre 
valores de benefícios inacumuláveis, ambos regularmente concedidos. 

(Tema: 195 – Situação do Tema: Em julgamento - eproc – Ramo do 
direito – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Processo: PEDILEF 5042553-
09.2016.4.04.7100/RS – Decisão de Afetação: 26/10/2018 – afetado pelo 
Pleno – Relator Juiz Federal Bianor Arrua Bezerra Neto) 

Na oportunidade, segue abaixo trecho do processo afetado, tema 195: 

Na situação dos autos, o segurado pleiteou, administrativamente, 
aposentadoria por tempo de contribuição. Tendo esta sido negada, 
pleiteou novo benefício, também administrativamente, desta vez um 
auxílio-doença, que lhe foi concedido. 

Todavia, o segurado insistiu e pleiteou, judicialmente, a aposentadoria por 
tempo de contribuição, que lhe foi concedida desde a DER, abarcando o 
período em que esteve em gozo de auxílio-doença. 

Então, a controvérsia que surgiu foi a seguinte: sendo o auxílio-doença 
inacumulável com a aposentadoria por tempo de contribuição, ao se fazer 
o cálculo dos retroativos desse segundo benefício, deve-se descontar o 
valor integral do auxílio-doença recebido ou, sob outro raciocínio, deve-
se descontar, em cada mês, apenas o valor do auxílio-doença que 
ultrapassou o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. 

Em outras palavras, como posto na definição do presente tema 
representativo de controvérsia: qual o critério para fixação do regime de 
compensação entre valores de benefícios inacumuláveis, quando ambos 
são regularmente concedidos, ainda que por instituições de Estado 
diferentes. 



Essa questão surgiu em sede de cumprimento de sentença, tendo o MM 
Juiz do JEF de origem resolvido-a pelo desconto apenas do valor das 
diferenças entre o maior e o menor benefício, tendo-se em vista que o 
segurado tem o direito de escolher o benefício de maior valor. Na ocasião, 
argumentou-se que, entender diferentemente, implicaria em beneficiar o 
INSS pelo erro de não haver concedido a aposentadoria por contribuição 
administrativamente: 

O auxílio-doença foi recebido de forma legítima, o que deve ser 
respeitado. Pretende o INSS, agora, que o seu ato ilegítimo de negar a 
aposentadoria (fato corrigido judicialmente) venha a diminuir renda 
recebida legitimamente pelo segurado. Pois bem, nesses casos, tenho 
decidido que não é possível a cumulação dos benefícios, mas que a parte 
autora tem o direito de receber o benefício de maior valor. A 
operacionalização contábil desse direito faz-se através do não-pagamento 
em Juízo (cálculo da aposentadoria) dos dias em que o autor esteve em 
gozo de benefício por incapacidade. Com isso está-se a respeitar: (1) a 
regra que veda a cumulação de benefícios, pois no período em que esteve 
em gozo do benefício por incapacidade recebe este, nos demais períodos, 
recebe a aposentadoria; em nenhuma data recebe os dois benefícios 
acumuladamente; e (2) o direito a receber o melhor dos dois benefícios. 
Não se trata de hipótese de compensação de débitos e créditos, pois o 
segurado não é devedor da importância recebida legitimamente no 
benefício por incapacidade (não há o crédito reclamado pelo INSS). 
Obrigar o autor a devolver valores recebidos legitimamente, por erro do 
INSS ao não conceder a aposentadoria, seria beneficiar o infrator. Além 
disso, podem ocorrer casos em que a incapacidade somente surge em 
decorrência da negativa administrativa à aposentadoria (pois o autor não 
recebeu o benefício que lhe daria a opção de parar de trabalhar ou 
diminuir a carga de trabalho). 

Essa decisão foi atacada por mandado de segurança, tendo sido mantida. 
Porém, como posto no relatório, a TR de origem teve que adequar seu 
julgamento ao entendimento da TRU, que entendeu que a compensação 
deveria ser total. 

Penso que o incidente merece ser provido, mas não por conta do caráter 
alimentar do benefício nem da boa-fé do segurado, a qual, inegavelmente, 
está presente. O fundamento independe da verificação da boa-fé, pois a 
concessão de nenhum dos dois benefícios foi irregular, daí que o julgador 
não precisa apelar para a “fórmula de contingência” da boa-fé, de modo 
a tomar uma decisão por equidade ou mais justa, segundo padrões mais 
ou menos conhecidos de prudência ou razoabilidade, estas entendidas 
como virtudes conducentes ao caminho afastado das posições mais 
extremadas. 

A questão está em justamente se reconhecer que a inexistência de 
irregularidade na concessão do auxílio-doença e, posteriormente, na 



aposentadoria por tempo de contribuição, conduzem à inevitável 
conclusão de que o segurado não é devedor do INSS. 

Assim, quando do cálculo dos valores atrasados da aposentadoria por 
tempo de contribuição, em respeito à regra da não-cumulatividade entre 
esses dois benefícios, faz-se a compensação apenas das eventuais 
diferenças, nos meses em que houve o recebimento do auxílio-doença. 

Dessa maneira, “a contrario sensu”, concluir-se pela compensação 
integral conduz à conclusão diametralmente oposta, qual seja, a de que o 
segurado é devedor do INSS, o que, como visto, não corresponde à 
realidade. Por isso é que a “fórmula de contigência” da “boa-fé” sequer 
precisa ser invocada. 

Aqui, importante frisar que os benefícios inacumuláveis foram concedidos 
por instituições de Estado diferentes, quais sejam, INSS e Poder 
Judiciário, porém a partir de decisões legitimamente tomadas, uma vez 
que observadas as regras procedimentais e a fundamentação exigida para 
tanto. O problema foi apenas a divergência entre elas acerca da 
compreensão dos fatos e do direito aplicável à espécie. Além disso, a partir 
da demonstração do interesse jurídico, inclusive processual, é devido ao 
segurado cidadão provocá-las em busca de seus direitos. 

Eventual contradição entre seus pronunciamentos quanto à concessão de 
benefício inacumulável resolve-se mediante a prevalência da instituição 
encarregada de dar a última palavra, ou seja, da instância revisora, no 
caso o Poder Judiciário. Essa decisão prevalecente tem, inclusive, efeito 
retroativo, de modo que o entendimento pela não cumulatividade deve se 
estender por todo o período discutido. 

Assim, o valor do benefício do benefício não cumulado deve ser 
integralmente compensado. 

Porém, qual dos dois benefícios deve ser considerado não cumulado: 
aquele recebido pelo segurado ou aquele que foi reconhecido, a final, pelo 
Poder Judiciário? 

Se for considerado sempre aquele que foi reconhecido, a final, pelo Poder 
Judiciário, já que é o encarregado de dar a última palavra sobre a 
controvérsia, nos casos em que ele ostentar menor valor, isso implicará, 
automaticamente, o reconhecimento de que o segurado deve ser punido 
por, em momento de incerteza, haver buscado seu direito mediante a 
provocação das instâncias legitimamente postas a sua disposição. Regra 
com esse conteúdo, contudo, que será criada a partir da aplicação desse 
entendimento, não tem como ser deduzida do ordenamento jurídico. Não 
há base alguma para tanto. 



Dessa maneira, correto que se considere a não cumulatividade e, portanto, 
que se determine a compensação entre os benefícios, porém deve ser 
considerado em favor do segurado o valor do maior benefício, justamente 
porque o ônus da incerteza não lhe pode ser imputado, já que existente 
entre as próprias instituições de Estado encarregadas de dizer-lhe o 
direito, administrativa e judicialmente. 

Em verdade, se há algum devedor, este é o INSS, que não concedeu a 
aposentadoria por tempo de contribuição a tempo e modo. Essa dívida, 
porém, está sendo paga pela autarquia, mediante o adimplemento dos 
valores pretéritos. E este pagamento, diga-se de passagem, está-lhe saindo 
barato, como se diz na linguagem prosaica. É que é inquestionável todo o 
esforço que impôs ao segurado, que teve que ajuizar uma demanda 
judicial, defender-se em outra demanda e ainda trabalhar no 
processamento de diversos recursos, ora atacando, ora defendendo-se. 

Assim, propronho o julgamento conjunto de ambos os 
PEDILEFs 5042553-09.2016.4.04.7100/RS e 5068010-
43.2016.4.04.7100/RS nesta data, afetados sob o mesmo tema. 

MÉRITO: ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA TNU. 

      Quanto ao mérito do debate, observo que o acórdão impugnado 
está em consonância com o entendimento deste Colegiado, bem como do Superior 
Tribunal de Justiça. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE 
VALORES DEVIDOS EM TÍTULO JUDICIAL COM OS PAGOS 
ADMINISTRATIVAMENTE. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES 
REMANESCENTES PARA TODO O PERÍODO. NÃO DEVOLUÇÃO DE 
VALORES PAGOS EM EXCESSO PELA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER 
ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E BOA-FÉ DO SEGURADO. DECISÃO 
ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. O acórdão recorrido 
fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a 
prestar a jurisdição que lhe foi postulada. Sendo assim, não há que se falar 
em omissão do aresto. 2. Na compensação de valores devidos em título 
judicial com os pagos administrativamente, deve-se compensar os 
negativos com os positivos em todas as competências, a fim de apurar se 
haveria direito a eventuais valores remanescentes no cômputo global. 3. 
A Corte de origem alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de 
que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado 
para extirpar-se o excesso. Ressalte-se que matéria de ordem pública pode 
ser arguida na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive 
ser conhecida de ofício, razão de não prosperar a alegação de julgamento 
ultra petita. 4. Como houve pagamento em excesso pela administração, 
em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário e da boa-fé do 



segurado, não cabe repetição de valores. 5. Tendo a sentença sido 
reformada apenas quanto à forma de cálculo da compensação de valores, 
ponto esse revertido neste recurso especial, devem os ônus de sucumbência 
ser restabelecidos na forma indicada pelo juízo de primeiro grau. 6. 
Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1416903/PR, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 
23/08/2017) 

Como se extrai do julgado, o cumprimento do título judicial deve 
passar pela compensação integral dos positivos e negativos em todas as 
competências, chegando-se a um valor final, que pode ou não ser favorável ao 
segurado. Nesse caso, ao final da apuração, é que se aplica o entendimento de que, 
havendo débito para o segurado, será ele dispensado de recolher a diferença diante 
da boa-fé. Permitir que somente se apure o valor vantajoso para o segurado seria 
prestigiar o enriquecimento ilícito, deturpando-se a matemática contábil em 
detrimento de regra específica. 

O voto no aludido precedente bem esclarece a compreensão da Corte 
Superior: 

Quanto à compensação dos valores percebidos administrativamente 
com os devidos em razão de título judicial, esta Corte tem entendido que deve 
ser facultada a execução dos valores remanescentes. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO PARCIAL DE TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA 
JULGADA. ART. 468 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO-
OFERECIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
IMPROVIDO. 1. Se o magistrado verifica que parte do conteúdo da 
sentença transitada em julgado foi satisfeita administrativamente, 
inclusive com valores superiores, pode facultar ao exeqüente a 
apresentação de novos cálculos, albergando tão-somente os valores 
remanescentes, devidos em decorrência da sentença transitada em 
julgado. Inexistência de contrariedade ao art. 468 do CPC. 2. Se o 
executado entende haver uma causa superveniente impeditiva, 
modificativa ou extintiva da obrigação, como a compensação, deve 
oferecer embargos à execução, com base no art. 741, VI, do CPC, o que, 
todavia, não ocorreu na presente hipótese. 3. Recurso especial conhecido 
e improvido. (REsp 163.733/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/9/2006, DJ 9/10/2006, p. 337) 

Entretanto, no caso, o Tribunal de origem afastou a compensação 
dos valores pagos de forma excessiva na esfera administrativa, eliminando os 
valores negativos verificados em cada competência, por entender que, sendo 
decorrentes de ato da administração e recebidos de boa-fé pelo segurado, não 
seriam passíveis de repetição. 



A Corte Especial, em situação semelhante, ao apreciar o Recurso 
Especial n. 1.265.580/CE, relatado pelo em. Ministro Teori Albino Zavascki 
(DJe 18/4/2012), modificou a compreensão então vigente quando consolidou 
o entendimento de que os índices negativos de correção monetária devem ser 
considerados no cálculo de atualização de débito judicialmente apurado, 
preservando-se, contudo, o valor nominal do montante principal. 

Eis a ementa do referido julgado: 

PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
QUE DETERMINOU CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. 
ÍNDICES DE DEFLAÇÃO. APLICABILIDADE, PRESERVANDO-SE O 
VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO. 1. A correção monetária nada mais 
é do que um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não 
devendo representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um 
minus em sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação 
representa, portanto, manter, no tempo, o seu poder de compra original, 
alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no 
período. Atualizar a obrigação levando em conta apenas oscilações 
positivas importaria distorcer a realidade econômica produzindo um 
resultado que não representa a simples manutenção do primitivo poder 
aquisitivo, mas um indevido acréscimo no valor real. Nessa linha, 
estabelece o Manual de Orientação de Procedimento de Cálculos 
aprovado pelo Conselho da Justiça Federal que, não havendo decisão 
judicial em contrário, "os índices negativos de correção monetária 
(deflação) serão considerados no cálculo de atualização", com a ressalva 
de que, se, no cálculo final, "a atualização implicar redução do principal, 
deve prevalecer o valor nominal". 2. Recurso especial provido. 

No presente caso, usando do mesmo raciocínio, dever-se-ia compensar 
os valores negativos com os positivos em todas as competências, a fim de 
apurar se haveria direito a eventuais valores remanescentes no cômputo 
global. Se fosse negativo o resultado do cálculo, seria aplicada a 
jurisprudência deste Superior Tribunal de que não cabe devolução de 
valores pagos por erro da administração e percebidos de boa-fé pelo 
segurado. 

[...] 

Ao assim proceder, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento deste 
Superior Tribunal de que constitui matéria de ordem pública a adequação 
do valor executado para extirpar-se o excesso. 

O pagamento de valores feito administrativamente em razão de benefícios 
inacumuláveis constitui inegável antecipação do pagamento devido pelo 
título judicial em liquidação, caracterizando enriquecimento ilícito negar 
o necessário ajuste de contas, elevado pelo STJ a questão de ordem 
pública para se extirpar o excesso de execução. Sob esse prisma, cumpre-



me destacar preciso parecer do MPF nestes autos, de lavra do procurador 
Luiz Carlos Weber: 

A inacumulabilidade dos benefícios de aposentadoria por tempo de 
contribuição com auxílio-doença decorre de expressa vedação constante 
do inciso I do art. 124 da Lei nº 8.213/91. 

 Inaplicável ao presente caso, no entender do MPF, os precedentes 
jurisprudenciais que garantem a irrepetibilidade de valores de benefícios 
previdenciários percebidos de boa-fé pelos segurados. Não é essa a 
questão aqui posta. Não se trata de discutir repetição de valores pelo 
INSS, mas de compensação de valores pagos administrativamente com 
os valores devidos decorrentes de ação judicial. São institutos diversos, a 
repetição e a compensação, o que não permite a utilização do mesmo 
trato jurídico para um e outro. 

Feitas essas considerações iniciais, tem-se que a ninguém é lícito 
locupletar-se ilicitamente. O art. 884 do Código Civil impõe a todo aquele 
que se enriquecer sem causa jurídica o dever de indenizar a pessoa a cuja 
custa ocorreu o enriquecimento. 

Portanto, o dever de ressarcir, de um lado, e o direito de ser ressarcido, 
de outro, devem estar presentes quando possível a compensação. 

Embora não prevista de forma expressa na legislação previdenciária, a 
compensação entre o valor pago pelo INSS na via administrativa com 
aquele objeto de condenação judicial ao pagamento de benefício mais 
vantajoso ao segurado em períodos coincidentes, não se mostra justo a 
duplo pagamento pela Autarquia Previdenciária, mesmo que parcial, 
porque tal circunstância ofenderia o princípio que veda o enriquecimento 
sem causa. 

   Esta Corte Nacional conta com dois precedentes específicos sobre 
o tema: Pedilefs n. 506922928.2015.4047100 e n. 503582728.2016.4047000. 
Colho do primeiro: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE 
AUTORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS 
ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO 
MESMO PERÍODO OBJETO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
IRREPETIBILIDADE DE VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. 
DECORRE O PRESENTE CASO DE SITUAÇÃO EM QUE O 
SEGURADO POSTULA JUDICIALMENTE UM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO  E DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 
VEM A PERCEBER, NA VIA ADMINISTRATIVA, OUTRO BENEFÍCIO 
DE CARÁTER INACUMULÁVEL, O QUE VEM A ENSEJAR 
DIVERGÊNCIAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO SE TRATANTO DE DEVOLUÇÃO DE 



VERBA JÁ RECEBIDA, EM QUE PELA NATUREZA ALIMENTAR E 
PELA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO SERIA RAZOÁVEL 
EXIGIR-SE A RESTITUIÇÃO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA BOA OU 
MÁ-FÉ PARA FINS DE COMPENSAÇÃO COM VALORES A SEREM 
RECEBIDO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EM CASOS TAIS, 
SEGUNDO A  JURISPRUDÊNCIA DO STJ, OS VALORES PAGOS 
ADMINISTRATIVAMENTE DEVEM SER COMPENSADOS NA FASE DE 
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PEDILEF CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 
(Turma) 5069229-28.2015.4.04.7100, CARMEN ELIZANGELA DIAS 
MOREIRA DE RESENDE - TURMA NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO.) 

     No segundo precedente, tentou-se inclusive levar ao julgamento 
do STJ no PUIL 950. Antes de analisar a decisão ali proferida, colho os termos da 
decisão desta Corte: 

"(...) 

7. Releva consignar, de pronto, que, a teor do disposto na Questão de 
Ordem n° 05 desta TNU, "Um precedente do Superior Tribunal de Justiça 
é suficiente para o conhecimento do pedido de uniformização, desde que o 
relator nele reconheça a jurisprudência predominante naquela Corte". 

8. Ocorre que, na hipótese dos autos, a jurisprudência atual da Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça não mais acolhe o entendimento 
esposado no paradigma colacionado, porquanto afirma a possibilidade de 
compensação entre os valores pagos administrativamente e aqueles 
devidos judicialmente, quando constatada a impossibilidade legal de 
cumulação. 

9. Neste sentido, as seguintes ementas a seguir transcritas: 

PROCESUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS 
EM TÍTULO JUDICIAL COMOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 
CONSIDERAÇÃO DOS VALORES REMANESCENTESPARATODO O 
PERÍODO. NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO 
PELA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E 
BOA-FÉ DO SEGURADO. DECISÃOULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 

1. O acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por 
ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. Sendo 
assim, não há que se falar em omissão do aresto. 

2. Na compensação de valores devidos em título judicial com os pagos 
administrativamente, deve-se compensar os negativos com os positivos em 



todas as competências, a fim de apurar se haveria direito a eventuais 
valores remanescentes no cômputo global. 

3. A Corte de origem alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal 
de que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado 
para extirpar-se o excesso. Ressalte-se que matéria de ordem pública pode 
ser arguida na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive 
ser conhecida de ofício, razão de nãoprosperar a alegação de julgamento 
ultra petita. 

4. Como houve pagamento em excesso pela administração, em razão do 
caráter alimentar do benefício previdenciário e da boa-fé do segurado, 
não cabe repetição de valores. 

5. Tendo a sentença sido reformada apenas quanto à forma de cálculo da 
compensação de valores, ponto esse revertido neste recurso especial, 
devem os ônus de sucumbência ser restabelecidos na forma indicada pelo 
juízo de primeiro grau. 

6. Recurso especial parcialmente provido. 

(RESP 1.416.903/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 
23/08/2017) 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBA 
SUCUMBENCIALDEVIDA PELO INSS. SENTENÇA DE 
CONHECIMENTO QUE ESTABELECE PERCENTUAL SOBREVEIO 
VALOR DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS 
ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Segundo a jurisprudência, os valores pagos administrativamente devem 
ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal 
compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários 
sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores 
devidos (REsp 956.263/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 
Turma, DJ 3.9.2007). 

2. Dessa forma, eventual pagamento de benefício previdenciário na via 
administrativa, seja ele total ou parcial, não tem o condão de alterar a 
base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de 
conhecimento, que devem, portanto, ser adimplidos como determinado no 
respectivo título exequendo. 

3. Agravo Interno não provido. 

(AgInt nos EDcl no RESP 1.613.339/SC, Segunda Turma, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJE 18/04/2017). 



10. Diante de tal panorama, conclui-se que a parte recorrente não se 
desincumbiu do inafastável ônus de demonstrar a divergência do Acórdão 
impugnado com a jurisprudência dominante do STJ (art. 14, §2º, da Lei n. 
10.259/01), incidindo, pois, o art. 15, I, do RITNU (Resolução n.º 345 / 
2015) [...] 

Interposto pedido de uniformização ao STJ, ali distribuído 
como PUIL 950, o relator a ele negou seguimento sob o seguinte fundamento: 
“[...] A decisão da TNU ora atacada não enfrentou o mérito da questão, atendo-
se à constatação de que a decisão paradigma está superada. Sobre esse ponto, 
considero insuficientemente impugnada a compreensão da TNU, pois não houve 
demonstração específica de que o STJ possui jurisprudência dominante no 
sentido de que a inacumulabilidade de benefícios é afastada pela tese de 
irrepetibilidade das verbas alimentares. [...]”. 

Diante desse contexto, entendo que deveria a autora optar por um 
deles e recebê-lo integralmente, sem concomitância. Pelo que se observa dos 
autos, a opção foi pelo recebimento da aposentadoria. Assim, devem ser 
descontados os valores de auxílio-doença recebidos no período de  03/12/2015 a 
29/02/2016, de forma integral. Assim, o acórdão impugnado está alinhado com a 
jurisprudência dominante do STJ, de modo que VOTO POR NEGAR 
PROVIMENTO AO INCIDENTE. 

Ante o exposto, voto por negar provimento ao incidente de 
uniformização, propondo contudo, a seguinte tese jurídica: "no cálculo das 
parcelas atrasadas do benefício concedido judicialmente, devem ser compensados 
todos os valores recebidos em período concomitante em razão de benefício 
inacumulável, sendo que a compensação deve se dar pelo total dos valores 
recebidos, não se podendo gerar saldo negativo para o segurado". 

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao 
incidente de uniformização interposto. 

 

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

Juíza Relatora 
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VOTO DIVERGENTE (VENCIDO) 

Inicialmente, deve ser frisado que, nos autos do Processo 
n.º 5042553-09.2016.404.7100, caso semelhante foi afetado por esta Turma 
Nacional de Uniformização como representativo de controvérsia (TEMA 195), 
nos termos do art. 17, VII, do RITNU, aprovado pela Resolução CJF  n.º 
205/00345, de 02/06/2015. 

Por ocasião da afetação, foi definida a seguinte questão a ser 
resolvida: “Saber qual o critério para fixação do regime de compensação entre 
valores de benefícios inacumuláveis, ambos regularmente concedidos.” 

*** 

Penso que o incidente merece ser provido, mas não por conta do 
caráter alimentar do benefício nem da boa-fé do segurado, a qual, inegavelmente, 
está presente. O fundamento independe da verificação da boa-fé, pois a concessão 
de nenhum dos dois benefícios foi irregular, daí que o julgador não precisa apelar 
para a “fórmula de contingência” da boa-fé, de modo a tomar uma decisão por 
equidade ou mais justa, segundo padrões mais ou menos conhecidos de prudência 
ou razoabilidade, estas entendidas como virtudes conducentes ao caminho 
afastado das posições mais extremadas. 

A questão está em justamente se reconhecer que a inexistência de 
irregularidade na concessão do auxílio-doença e, posteriormente, na aposentadoria 
por tempo de contribuição, conduzem à inevitável conclusão de que o segurado 
não é devedor do INSS. 

Assim, quando do cálculo dos valores atrasados da aposentadoria por 
tempo de contribuição, em respeito à regra da não-cumulatividade entre esses dois 
benefícios, faz-se a compensação apenas das eventuais diferenças, nos meses em 
que houve o recebimento do auxílio-doença. 



Dessa maneira, “a contrario sensu”, concluir-se pela compensação 
integral conduz à conclusão diametralmente oposta, qual seja, a de que o segurado 
é devedor do INSS, o que, como visto, não corresponde à realidade. Por isso é que 
a “fórmula de contigência” da “boa-fé” sequer precisa ser invocada. 

Aqui, importante frisar que os benefícios inacumuláveis foram 
concedidos por instituições de Estado diferentes, quais sejam, INSS e Poder 
Judiciário, porém a partir de decisões legitimamente tomadas, uma vez que 
observadas as regras procedimentais e a fundamentação exigida para tanto. O 
problema foi apenas a divergência entre elas acerca da compreensão dos fatos e 
do direito aplicável à espécie. Além disso, a partir da demonstração do interesse 
jurídico, inclusive processual, é devido ao segurado cidadão provocá-las em busca 
de seus direitos. 

Eventual contradição entre seus pronunciamentos quanto à 
concessão de benefício inacumulável resolve-se mediante a prevalência da 
instituição encarregada de dar a última palavra, ou seja, da instância revisora, no 
caso o Poder Judiciário. Essa decisão prevalecente tem, inclusive, efeito retroativo, 
de modo que o entendimento pela não cumulatividade deve se estender por todo o 
período discutido. 

Assim, o valor do benefício do benefício não cumulado deve ser 
integralmente compensado. 

Porém, qual dos dois benefícios deve ser considerado não cumulado: 
aquele recebido pelo segurado ou aquele que foi reconhecido, a final, pelo Poder 
Judiciário? 

Se for considerado sempre aquele que foi reconhecido, a final, pelo 
Poder Judiciário, já que é o encarregado de dar a última palavra sobre a 
controvérsia, nos casos em que ele ostentar menor valor, isso implicará, 
automaticamente, o reconhecimento de que o segurado deve ser punido por, em 
momento de incerteza, haver buscado seu direito mediante a provocação das 
instâncias legitimamente postas a sua disposição. Regra com esse conteúdo, 
contudo, que será criada a partir da aplicação desse entendimento, não tem como 
ser deduzida do ordenamento jurídico. Não há base alguma para tanto. 

Dessa maneira, correto que se considere a não cumulatividade e, 
portanto, que se determine a compensação entre os benefícios, porém deve ser 
considerado em favor do segurado o valor do maior benefício, justamente porque 
o ônus da incerteza não lhe pode ser imputado, já que existente entre as próprias 
instituições de Estado encarregadas de dizer-lhe o direito, administrativa e 
judicialmente. 

Em verdade, se há algum devedor, este é o INSS, que não concedeu 
a aposentadoria por tempo de contribuição a tempo e modo. Essa dívida, porém, 
está sendo paga pela autarquia, mediante o adimplemento dos valores pretéritos. 



E este pagamento, diga-se de passagem, está-lhe saindo barato, como se diz na 
linguagem prosaica. É que é inquestionável todo o esforço que impôs ao segurado, 
que teve que ajuizar uma demanda judicial, defender-se em outra demanda e ainda 
trabalhar no processamento de diversos recursos, ora atacando, ora defendendo-
se. 

Em tais termos, voto no sentido de CONHECER E DAR 
PROVIMENTO ao pedido de uniformização, para reconhecer fixar a seguinte 
tese: “nos casos de concessão de benefício inacumulável, em razão da divergência 
entre as instâncias administrativa e judicial, a compensação entre eles é devida, 
porém apenas no tocante às diferenças, apuradas em cada competência, devendo-
se considerar o benefício de maior valor em favor do segurado”. 

 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

Juiz Federal 
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VOTO (DESEMPATE) 

Cuida-se, na origem, de demanda na qual Jurema Claudete de 
Azevedo teve reconhecido o seu direito à concessão da aposentadoria por tempo 
de contribuição a contar de 02/03/2015. 

Por ocasião da liquidação do julgado, verificou-se que havia 
recebido benefício por incapacidade no período de 07/12/2015 a 29/02/2016, o 
qual possuía valor maior do que a aposentadoria programada. Ao elaborar os 
cálculos das parcelas devidas a título de aposentadoria por tempo de contribuição, 
a Contadoria do Juízo apenas descontou aqueles períodos de recebimento 
concomitante, evitando o pagamento em duplicidade dos benefícios 
inacumuláveis, mas sem realizar a compensação integral dos valores recebidos em 
razão da fruição administrativa do benefício por incapacidade. 

Inconformada, a autarquia previdenciária impugnou os referidos 
cálculos, para que fosse realizada a compensação integral dos valores recebidos a 
título de auxílio-doença, tendo seu pleito indeferido pelo Juízo de origem. 

Impetrou, assim, mandado de segurança perante a 2ª Turma Recursal 
do Rio Grande do Sul, a qual, ao final, concedeu a ordem, com base no 
entendimento de que “no cálculo das parcelas atrasadas do benefício concedido 
judicialmente devem ser compensados todos os valores recebidos 
administrativamente no mesmo período em razão de outro benefício. A 
compensação, nesses casos, é de ser feita pelo total dos valores recebidos, em 
razão de a parte autora ter optado por receber o benefício concedido 
judicialmente, que é inacumulável com aquele concedido administrativamente no 
mesmo período”, de modo que determinou “a confecção de novo cálculo, na 
origem, com a dedução integral dos valores pagos a título de auxílio-doença em 
período coincidente ao abrangido pela aposentadoria por tempo de contribuição 
outorgada no processo de origem”. 



Irresignada, a segurada interpôs incidentes de uniformização de 
jurisprudência dirigidos às Turmas Regional e Nacional.   

Admitidos na origem, o pedido regional teve seu seguimento negado 
pela e. Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª 
Região, ao fundamento de que a decisão impugnada estaria conformada ao 
entendimento consolidado no âmbito daquela Turma Uniformizadora. 

Subiram, então, os autos a esta Turma Nacional, para análise do 
pedido de uniformização de interpretação de lei nacional veiculado pela segurada, 
no qual sustenta, em síntese, a correção da decisão proferida em sede de liquidação 
do julgado e que foi objeto da impetração, pois “o e. Superior Tribunal de Justiça, 
a TNU, bem como a 2ª Turma Recursal dos JEFs/SP entendem que é 
desnecessária a devolução, pelo segurado, de parcelas recebidas a maior, de boa-
fé, em atenção à natureza alimentar do benefício previdenciário e à condição de 
hipossuficiência da parte segurada. Dessa forma, quando a renda mensal do 
benefício recebido administrativamente pelo segurado é superior à renda mensal 
do benefício concedido judicialmente, não pode haver restituição do quantum 
pago a maior em face da diferença na renda mensal”. 

A i. Relatora destacou, inicialmente, a identidade da questão aqui 
debatida e aquela tratada no Tema n. 195 dos recursos representativos de 
controvérsia desta TNU (“saber qual o critério para fixação do regime de 
compensação entre valores de benefícios inacumuláveis, ambos regularmente 
concedidos”), manifestando-se pela necessidade de vinculação dos referidos feitos 
e de seu julgamento conjunto. No mérito, encaminhou seu voto por negar 
provimento ao incidente, com a fixação da seguinte tese jurídica: “no cálculo das 
parcelas atrasadas do benefício concedido judicialmente, devem ser compensados 
todos os valores recebidos em período concomitante em razão de benefício 
inacumulável, sendo que a compensação deve se dar pelo total dos valores 
recebidos, não se podendo gerar saldo negativo para o segurado", no que foi 
acompanhada pelos Juízes Federais Atanair Lopes, Luís Eduardo Bianchi, 
Ronaldo Desterro e Taís Ferracini. 

O Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra inaugurou a divergência, 
dando provimento ao incidente, para fixar a seguinte tese: “nos casos de 
concessão de benefício inacumulável, em razão da divergência entre as instâncias 
administrativa e judicial, a compensação entre eles é devida, porém apenas no 
tocante às diferenças, apuradas em cada competência, devendo-se considerar o 
benefício de maior valor em favor do segurado”, no que foi seguido pelos Juízes 
Federais Jairo Schafer, Polyana Brito, Fábio Souza e Erivaldo Ribeiro. 

Diante do empate verificado, passo a proferir meu voto, nos 
termos do art. 7º, VII, do RITNU. 

E, com as vênias da divergência, acompanho integralmente a solução 
proposta pela i. Relatora, no sentido de admitir a compensação integral dos valores 



recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período concomitante, 
observada apenas a vedação de que este procedimento implique a geração, ao final, 
de saldo negativo ao segurado. 

Com efeito, e conforme amplamente demonstrado nos precedentes 
trazidos naquele voto, esta é a posição perfilhada pelo c. Superior Tribunal de 
Justiça, restando esclarecido que referida compensação não se confunde com o 
entendimento acerca da (des)necessidade devolução dos valores recebidos de boa-
fé pelo segurado (o qual apenas impõe a vedação final trazida na tese proposta), 
tratando-se apenas de procedimento de encontro de contas realizado em sede de 
liquidação do julgado, no intuito de evitar o recebimento de valores indevidos 
pelas partes. É a mesma lógica que autorizaria, portanto, que o segurado recebesse 
o valor integral do benefício reconhecido judicialmente, no caso de este se revelar 
superior ao benefício inacumulável já concedido administrativamente no período 
concomitante. 

Destarte, voto por acompanhar a i. Relatora, para conhecer e negar 
provimento ao pedido de uniformização interposto. 

 

MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Presidente da Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais 
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EMENTA 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL.  FORMA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES 
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA  COM AQUELES DEVIDOS A TÍTULO 
DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
OBTIDA NA VIA JUDICIAL.  

1. COMPENSAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O 
ENTENDIMENTO ACERCA DA (DES)NECESSIDADE 
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ 
PELO SEGURADO, TRATANDO-SE APENAS DE 
PROCEDIMENTO DE ENCONTRO DE CONTAS 
REALIZADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, 
NO INTUITO DE EVITAR O RECEBIMENTO DE VALORES 
INDEVIDOS PELA PARTE. 

2. FIXAÇÃO DE TESE. TEMA 195: "NO CÁLCULO DAS 
PARCELAS ATRASADAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO 
JUDICIALMENTE, DEVEM SER COMPENSADOS TODOS OS 
VALORES RECEBIDOS EM PERÍODO CONCOMITANTE EM 
RAZÃO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL, SENDO QUE A 
COMPENSAÇÃO DEVE SE DAR PELO TOTAL DOS VALORES 
RECEBIDOS, NÃO SE PODENDO GERAR SALDO NEGATIVO 
PARA O SEGURADO". 

3. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

ACÓRDÃO 



A TURMA, PRELIMINARMENTE, POR UNANIMIDADE, 
CONHECEU DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, E, NO MÉRITO, 
DECIDIU, POR MAIORIA, NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO, NOS 
TERMOS DO VOTO DA JUÍZA RELATORA, FIXANDO A SEGUINTE TESE: 
"NO CÁLCULO DAS PARCELAS ATRASADAS DO BENEFÍCIO 
CONCEDIDO JUDICIALMENTE, DEVEM SER COMPENSADOS TODOS 
OS VALORES RECEBIDOS EM PERÍODO CONCOMITANTE EM RAZÃO 
DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL, SENDO QUE A COMPENSAÇÃO DEVE 
SE DAR PELO TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS, NÃO SE PODENDO 
GERAR SALDO NEGATIVO PARA O SEGURADO". VENCIDOS OS JUÍZES 
FEDERAIS BIANOR ARRUDA BEZERRA, JAIRO SCHAFER, POLYANA 
BRITO, FÁBIO SOUZA E ERIVALDO RIBEIRO, QUE LHE DAVAM 
PROVIMENTO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO COMO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 195). 

Brasília, 18 de setembro de 2020. 

 

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

Juíza Relatora 

 


