
Classe Número
Data de 

admissão
Descrição Relator Órgão Julgador Situações Anotações NUGEP

Pet 9657 07/02/2013

Para TNU, a partir da MP 208/04, convertida na Lei 11.087/05, a GED perdeu 

sua natureza de gratificação pro labore faciendo, transformando-se em parcela 

remuneratória de caráter genérico. Por essa razão, os servidores inativos devem 

percebê-la com a mesma pontuação dos ativos (140 pontos) no período 

compreendido entre 1º/5/04 (data de início dos efeitos financeiros da MP 

208/04) e 29/2/08 (data final dos efeitos financeiros da GED que foi extinta pela 

MP 431/08). Para STJ, o REsp 1.273.744/RS decidiu que, mesmo após a edição 

da Lei 11.087/2005, a Gratificação de Estímulo à Docência - GED deve ser paga 

somente aos servidores da ativa. Na linha da jurisprudência do STJ é "legítimo o 

tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, conforme disciplina 

da Lei 9.678/98".

Regina Helena Costa Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

PUIL 166 23/03/2017
Incidência da prescrição do fundo de direito na hipótese em que o servidor 

público busca a revisão de sua aposentadoria.
Gurgel de Faria Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

Pet 9869 10/05/2013

O valor pago a título de pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do 

imposto de renda, seja ela decorrente, ou não, de decisão judicial, desde que 

devidamente comprovada. Segundo os acórdãos apontados como paradigmas, 

para fins da dedução em tela, mostra-se necessário que o acordo extrajudicial 

seja homologado em juízo.

Regina Helena Costa Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

Pet 10679 28/06/2018

Possibilidade de se reconher a especialidade do tempo de serviço em razão de 

periculosidade mesmo após o Decreto 2.172/1997, uma vez que o rol de 

atividades e agentes nocivos ali elencados tem caráter meramente 

exemplificativo.

Napoleão Nunes Maia 

Filho
Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

PUIL 169 17/11/2017

Ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à pensão por morte 

quando o dependente do servidor apresenta o pedido do benefício em prazo 

superior a cinco anos da morte do instituidor da pensão.

Og Fernandes Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

PUIL 236 02/03/2017
Possibilidade ou não, de se conceder o adicional de 25%, previsto no art. 45 da 

Lei 8.213/91, a outros benefícios além da aposentadoria por invalidez.
Assusete Magalhães Primeira Seção Admitido 

Julgado prejudicado. Publicação de 12/03/2019 - 

aguardando decurso de prazo

PUIL 240 08/03/2017
Possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum para fins 

de contagem recíproca.
Og Fernandes Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

PUIL 293 19/04/2017

Possibilidade de reconhecimento da sentença trabalhista meramente 

homologatória como início de prova material, sem que haja outros elementos 

probatórios adicionais no feito - documentais e testemunhais - referentes ao 

tempo laborado.

Og Fernandes Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

Superior Tribunal de Justiça

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei ajuizados contra decisões proferidas pela Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal em tramitação no Superior Tribunal de Justiça em que há decisão admitindo o incidente.
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http://intranet/processo/revista/cgi/REJ.cgi/MON?seq=78404669&tipo=0&nreg=201602874734&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20171117&formato=PDF&salvar=false
http://intranet/processo/revista/cgi/REJ.cgi/MON?seq=69303949&tipo=0&nreg=201602968220&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20170302&formato=PDF&salvar=false
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=69840871&num_registro=201700259015&data=20170308&formato=PDF
http://intranet/processo/revista/cgi/REJ.cgi/MON?seq=44119722&tipo=0&nreg=201500092080&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20150205&formato=PDF&salvar=false


PUIL 372 03/05/2018

Necessidade de prova efetiva da notificação das infrações de trânsito, incluída a 

falta de identificação do condutor, não obstante a sua natureza acessória, não 

sendo suficiente a mera remessa da comunicação ao autuado para caracterizar 

o seu efetivo recebimento.

Gurgel de Faria Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

PUIL 429 20/08/2018

Concessão do benefício de auxílio-moradia e do adicional de contribuição 

previdenciária nos moldes da Lei n. 6.932/1981, durante o programa de 

residência médica.

Og Fernandes Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

PUIL 810 03/09/2018

Se deve ser calculada a renda mensal inicial do benefício na data em que 

reunidos os requisitos necessários para sua concessão e, a partir daí, a renda 

mensal inicial deverá ser reajustada pelos índices de correção monetária dos 

Herman Benjamin Primeira Seção Admitido Aguardando Julgamento

Pet 9604 1 - Saber se é possível a aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, desde 

6.3.1997, data da vigência do Decreto n. 2.172/97, por ser mais benéfica. 2 - 

Assusete Magalhães Primeira Seção
Aguardando análise de 

admissão

PUIL 60 07/03/2018

Possibilidade de extensão a todos os servidores públicos civis federais do índice 

de aproximadamente 13,23%, em razão da VPI instituída pela Lei n. 

10.698/2003.

Gurgel de Faria Primeira Seção Em Julgamento

Sessão de 24/10/18, a Primeira Seção, após iniciado o 

julgamento, pediu vista o Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho

PUIL 299 08/05/2019

Saber qual o critério de cálculo a ser adotado para a definição do salário de 

benefício quando existente o desempenho de atividades concomitantes: 

aplicação do art. 32, inciso I, da Lei 8.213/91 ou soma dos salários de 

Francisco Falcão Primeira Seção Inadimitido

PUIL 365 30/11/2017
Saber qual o termo inicial do prazo decadencial no caso de pensão por morte 

derivada de outro benefício previdenciário.
Assusete Magalhães Primeira Seção Inadimitido

Pet 7436 31/08/2009

Saber se a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 ao artigo 16, § 2º, da Lei n. 

8.213/1991, teve ou não o condão de excluir o menor sob guarda do rol de 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, em face do disposto no 

Jorge Mussi Terceira Seção Julgado o Mérito do Pedido Não provido por decisão monocrática

Pet 10996 26/10/2015
Possibilidade de repetição dos valores percebidos em razão de deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada.

Mauro Campbell 

Marques
Primeira Seção Julgado o Mérito do Pedido

Sessão de 27/2/2019, a Primeira Seção, após iniciado o 

julgamento, acolheu questão de ordem para tornar sem 

efeito o julgamento e determinou a devolução dos autos 

PUIL 452 13/12/2017

No conceito de "atividade agropecuária" previsto pelo Decreto n. 53.831/1964 

não se enquadra a atividade laboral exercida apenas na lavoura, para 

enquadramento como especial.

Herman Benjamin Primeira Seção Julgado o Mérito do Pedido

Sessão de 8/5/2019, Prosseguindo no julgamento, quanto 

ao conhecimento, a Seção, por maioria, conheceu do 

pedido, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia 

PUIL 825 06/08/2015 Ajuda de custo, em decorrência da remoção a pedido de servidor público. Sérgio Kukina Primeira Seção Julgado o Mérito do Pedido Provido por decisão monocrática

PUIL 217 10/04/2017
Saber quais os reflexos do Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFEINSS 

na análise da prescrição e decadência dos pedidos de revisão de benefícios.
Assusete Magalhães Primeira Seção Não conhecido

Determinação expressa de remessa à Turma Nacional 

Uniformizadora. Aguardando julgamento de AgInt

Pet 10211 03/06/2015
Conversão de tempo de serviço especial para comum, para fins de contagem 

recíproca.

Napoleão Nunes Maia 

Filho
Primeira Seção Sobrestado

Aguarda julgamento do Tema de Repercussão Geral 

942/STF

Pet 10384 06/08/2014 Critério da miserabilidade com base na renda per capta do núcleo familiar.
Napoleão Nunes Maia 

Filho
Primeira Seção Sobrestado

Aguarda julgamento do Tema de Repercussão Geral 

810/STF

Pet 10249 27/11/2017
Prescrição da pretensão de reajustar os proventos de servidor público no 

equivalente a 7/30 da URP dos meses de abril a maio de 1988.

Napoleão Nunes Maia 

Filho
Primeira Seção Trânsito em julgado Transitado em julgado em 18/3/2019

Pet 10790 05/02/2015

Qual o percentual do valor do subsídio da classe inicial de agente da polícia 

federal que deve ser pago a título de percepção de auxílio-financeiro no período 

de participação no curso de formação. 

Mauro Campbell 

Marques
Primeira Seção Trânsito em julgado Transitado em julgado em 29/11/2018
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PUIL 413 09/11/2017
Possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade em período que 

antecedeu a formalização do laudo pericial.
Benetido Gonçalves Primeira Seção Trânsito em julgado Transitado em julgado em 26/11/2018


