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RECURSO CÍVEL Nº 5001349-23.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GERUSA BARBIERO DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as
seguintes características: reajuste/revisão do benefício previdenciário a fim de incorporar o
aumento real estabelecido ao limite máximo dos salários de contribuição (teto) e
conseqüentemente do limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituídos pelas
E.C. n°s 20/1998 (reajustado a partir de junho de 1999 – 2,28%) e 41/2003 (reajustado a
partir de maio de 2004 – 1,75%), alterando sua renda mensal e pagando os atrasados.

Sentença: julgou improcedente o pedido, ao argumento de que não cabe ao
judiciário criar/reajustar benefício sem previsão legal.

Razões da recorrente - parte autora: Alega que os argumentos para a revisão
pleiteada foram considerados equivocadamente pelo Juízo a quo, que se refere, na verdade, à
inflação verificada nos períodos de junho de 1999 (2,28%) e maio de 2004 (1,75%) para
fixação do novo limite de cobertura previdenciária, e que o índice deveria ser estendido aos
demais benefícios de prestação continuada, para lhe preservar o valor real.

VOTO

Não incide, in casu, o prazo decadencial objeto do art. 103 da Lei nº
8.213/1991, mas tão somente à prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento desta
demanda (qüinqüenal).

A pretensão autoral não é de revisão da Renda Mensal Inicial – RMI, mas de
revisão de sua renda a partir dos reajustes concedidos pelas Emendas Constitucionais em
relevo.

A revisão pretendida pela parte autora diz respeito aos valores definidos como
teto para o salário de contribuição e de benefício produzidos pelas E.C. n°s 20/1998
(reajustado a partir de junho de 1999 – 2,28%) e 41/2003 (reajustado a partir de maio de 2004
– 1,75%), os quais teriam sido superiores aqueles conferidos aos demais benefícios em
manutenção, ou seja, aqueles já concedidos e não mais limitados aos novos tetos.

Respalda tal pleito ao argumento de que sua aposentadoria deveria sofrer os
mesmos percentuais de reajuste em comento, o que não ocorreu, trazendo uma diminuição do
seu poder aquisitivo pela não preservação do seu valor real em comparação aos beneficiários
do novo teto.
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De início há de se dizer que a partir de abril/91, sob a égide da Lei nº 8.213/91,
os critérios de reajuste da renda mensal não mais deveriam, necessariamente, coincidir com
aqueles aplicáveis ao salário mínimo. O art. 201, § 2º, da Constituição Federal, em sua
redação original, afirmava que “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei”.

Por isso, é que cabe à norma infraconstitucional estipular os critérios de reajuste
da renda mensal dos benefícios previdenciários, sendo válidos os critérios dispostos pela Lei
nº 8.213/91.

O indexador originalmente eleito para o reajuste dos benefícios previdenciários,
ex vi do art. 41, II, do citado diploma legal, foi o INPC, subseqüentemente substituído pelo
IRSM (Índice de Reajuste do Salário Mínimo) para todos os fins previstos na Lei nº 8.213/91.
Sucessivamente, por força da Lei nº 8.880/94 (Plano Real), o reajustamento dos benefícios
passou a ser calculado pelo IBGE, com base no IPC-r e, por fim, a MP nº 1.415/96, adotou o
IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

Todos esses índices foram legitimamente fixados pelo legislador
infraconstitucional para os benefícios em manutenção. No entanto, não se discute, em si e
apenas, os percentuais de reajustes concedidos aos benefícios já em manutenção, mas sim o
aumento real e diferenciado (majorado) estabelecido para o novo limite de salário de
contribuição (teto de cobertura) e não repassado aos demais benefícios (isonomia).

Ainda assim, os atos regulamentares (Portaria nº 5.188/1999 e Decreto nº
5.061/2004) que respaldaram os índices perseguidos não implicaram o reajustamento para os
benefícios então concedidos no teto, mas tão-somente seu novo teto (limite máximo de valor
de benefício), a ser observado pelos futuros beneficiários.

Portanto, não possui razão/direito à aplicação do mesmo percentual, eis que,
como já dito, os benefícios em manutenção são reajustados de acordo com os índices
inflacionários, em cumprimento ao dispositivo constitucional e visando à preservação de seu
valor, o que, até então vem sendo cumprido – fato que sequer é impugnado nesta demanda.

Não há, enfim, lesão a ser reparada. A confirmar tal conclusão os seguintes
arestos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REAJUSTE DE 2,28%
E 1,75%. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. - Agravo
legal, interposto pela parte autora, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao
seu apelo, com fundamento no art. 557 do CPC, mantendo a sentença que julgou improcedente
o pedido de aplicação dos índices de 2,28%, a partir de junho/99, e de 1,75%, a partir de
maio/04, na renda mensal do seu benefício, derivados da aplicação dos novos tetos fixados
pelas ECs nº 20/98 e 41/03, com o pagamento das diferenças daí advindas. - O agravante
alega que o legislador infraconstitucional majorou o teto de contribuições de forma
dessincronizada com o reajuste concedido aos benefícios do RGPS, deixando de observar o
critério pro rata, de modo que a decisão merece reforma. - O benefício do autor teve DIB em
06/03/2001. Apurada a RMI, o benefício sofreu os reajustes na forma determinada pelo art. 41
da Lei 8.213/91, na época e com os índices determinados pelo legislador ordinário, por
expressa delegação da Carta Maior, a teor do seu art. 201, § 4º, não tendo nenhuma
vinculação com qualquer aumento conferido ou alteração dos salários-de-contribuição. - Não
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há que se falar em ausência de preservação do valor real do benefício, por força do
entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos
índices legais pelo INSS, para o reajustamento dos benefícios previdenciários, não constitui
ofensa às garantias de irredutibilidade do valor do benefício e preservação de seu valor real. -
Não previsão na Lei de Benefícios da Previdência Social para que o salário-de-benefício
corresponda ao salário-de-contribuição, ou que tenham reajustes equivalentes. - Ainda que se
admita que o índice pro rata não tenha sido adotado, o indevido reajuste do teto não se
estende para os benefíciosprevidenciários, de forma que a pretensão do autor não merece
prosperar. - Decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do C.P.C., que
confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado,
deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não
importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. Precedentes. - É assente a
orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do
Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente
fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de
resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. - In casu, a decisão está solidamente
fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do processo,
não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida. - Agravo
legal improvido. AC 00011241220134036121 – 16/04/2015 – trf3

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REAJUSTE DE
2,28% REFERENTE A JUNHO DE 1999 E 1,75% REFERENTE A MAIO 2004, POR NÃO
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PRO RATA PELAS EC'S 20/98 E 41/03. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Tese da recorrente enfrentada pela decisão agravada, na medida em que os
argumentos à impossibilidade de extensão dos reajustes nos tetos dos salários-de-contribuição
aos benefícios previdenciários aproveitam-se ao indeferimento do pleito. 2. Ainda que se
admita que o índice pro rata não tenha sido adotado, o indevido reajuste do teto não se
estende para os benefícios previdenciários, no máximo permite a dedução da tese de redução
do limite máximo (teto). 3. Agravo desprovido.
(AC 00051219220114036114, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 -
DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

A forma como isso se deu, quer pelo legislador ordinário e infraconstitucional,
quer pelo administrador quando da edição das normas regulamentadoras, ainda que aquém ao
esperado/perseguido, respeitou o espírito maior, de preservação do valor real do benefício em
manutenção.

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268862v3 e do código CRC 103467a2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0116468-94.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBERTO LYRA FALCAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo INSS contra
sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a computar, em nome
do autor, como tempo especial, os períodos de 17/08/1981 a 08/09/1983, 27/02/1992 a
10/08/1992, 02/11/1995 a 01/02/1997, 08/06/1999 a 15/07/1999, 13/07/1999 a 06/01/2002,
07/03/2006 a 07/03/2007, de maneira que seja revisada a aposentadoria do autor.

2. O autor, em suas razões, alega omissão no exame do pedido de averbação,
como tempo comum, dos períodos de 02/11/1975 a 23/01/1976, de 03/01/1977 a 04/08/1977,
de 21/08/1978 a 27/12/1978, de 21/05/1979 a 18/07/1979, de 01/04/1986 a 31/05/1986 e de
10/07/1989 a 30/10/1990. O autor alega que a sentença analisou o pedido como ele fosse de
declaração de tempo especial, situação que alega ter apontado em embargos de declaração
desprovidos pelo órgão julgador. Sustenta que, em relação a esses períodos, constam
anotações em sua CTPS e que, apesar de não estarem registradas no Cnis, devem ser
averbadas pelo INSS como tempo de contribuição, uma vez que as anotações contemporâneas
aos fatos, lançadas na CTPS, fazem prova plena do tempo de serviço correspondente. Ao
final, pede a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida na petição
inicial.

3. O INSS, em suas razões, pede que as parcelas atrasadas sejam atualizadas
pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

4. O autor e o INSS contra-arrazoaram o recurso inominado um do outro,
pedindo seu respectivo desprovimento.

VOTO

5. A leitura da sentença confirma a tese do autor de que o seu pedido de
averbação de tempo comum não foi apreciado na sentença. O § 3º do art. 1.013 do CPC
autoriza a instância recursal, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento, a
decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.
Verificada a omissão e estando o processo instruído com prova documental, passa-se à análise
do mérito.

6. A súmula 75 da TNU dispõe que: a Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo
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de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste
no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

7. O autor juntou três carteiras de trabalho (ev. 1: out2, fl. 05; out3, fls. 01-02;
out4, fls. 01-02; out5, fl. 01). A primeira, emitida em 29/10/1975, registra os seguintes
vínculos: a) período de 02/11/1975 a 23/01/1976, como servente na empresa Perfilados NMF
- Indústria e Comércio S/A; e b) período de 21/05/1979 a 18/07/1979, como trabalhador
braçal na empresa Sicam - Indústria Madeireira. A segunda, emitida em 06/12/1976, registra
os seguintes vínculos: a) período de 03/01/1977 a 04/08/1977, como operador de máquina na
empresa Cinco S/A - Comércio e Indústria de Materiais de Construção; e b) período de
21/08/1978 a 27/12/1978, como operador de carregadeira na empresa Contek Engenharia
S/A. A terceira, emitida em 05/10/1988, registra o seguinte vínculo: período de 10/06/1989 a
30/10/1990, como operador de máquina na empresa Transportela Transportadora Portela
Ltda.

8. O período de 01/04/1986 a 31/05/1986 foi reconhecido administrativamente,
conforme documento juntado no ev. 1, out2, fls. 01-03, o que retira o interesse processual do
autor nesse ponto.

9. O exame das carteiras de trabalho revela que elas foram emitidas antes do
registro dos vínculos, que não há rasuras nas anotações e que há sequencialidade nas
anotações e na numeração das páginas. Não há qualquer defeito formal que infirme a
presunção de veracidade de que goza CTPS, de forma que o tempo de serviço ora sob análise
deve ser averbado para fins previdenciários.

10. Sobre o tema, é elucidativa a menção à ementa do acórdão que julgou o
Pedilef n. 00262566920064013600:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE
URBANA. ANOTAÇÃO EM CTPS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE
REGISTRO NO CNIS. 1. As anotações em CTPS presumem-se verdadeiras, salvo prova de
fraude. O ônus de provar a fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a
afastar a presunção juris tantum. 2. Ao recusar validade à anotação na CTPS por falta de
confirmação no CNIS, o INSS presume a má-fé do segurado, atribuindo-lhe suspeita de ter
fraudado o documento. A jurisprudência repudia a mera suspeita de fraude. Além disso, a
presunção de boa-fé é princípio geral do direito. 3. Não se pode exigir do segurado mais do
que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à expectativa de
aposentadoria, não tem obrigação de guardar mais documentos do que a CTPS, que, por lei,
sempre bastou por si mesma para o propósito de comprovar tempo de serviço. 4. A ausência de
registro no CNIS não perfaz prova cabal da falsidade da anotação de vínculo de emprego na
CTPS. É máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade, sem respeitar
os direitos trabalhistas dos empregados, os quais nem por isso ficam com o vínculo de filiação
previdenciária descaracterizado. O segurado não pode ser prejudicado pelo descumprimento
do dever formal a cargo do empregador. 5. É notória a deficiência da base de dados
consolidada no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é criação recente, razão
pela qual não congloba eficientemente a integralidade de informações relativas aos vínculos
de filiação previdenciária, sobretudo quanto às relações de emprego muito antigas. A ausência
de informação no CNIS sobre determinado vínculo de emprego não é garantia de que a
respectiva anotação de vínculo de emprego em CTPS é fraudulenta. 6. Existem situações
excepcionais em que a suspeita de fraude na CTPS é admissível por defeitos intrínsecos ao
próprio documento: por exemplo, quando a anotação do vínculo de emprego contém rasuras
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ou falta de encadeamento temporal nas anotações dos sucessivos vínculos, ou, ainda, quando
há indícios materiais sérios de contrafação. Se o INSS não apontar objetivamente nenhum
defeito que comprometa a fidedignidade da CTPS, prevalece a sua presunção relativa de
veracidade. 7. Uniformizado o entendimento de que a CTPS em relação à qual não se aponta
qualquer defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de
veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda
que a anotação de vínculo de emprego não seja confirmada no CNIS. 8. Incidente improvido.

11. Na petição inicial, o autor pediu: a) a conversão em especial de todos os
períodos comuns trabalhados até 28/04/1995 para fins de deferimento de uma aposentadoria
especial na DER Reafirmada (23/04/2011) ou no primeiro momento em que atingir tempo
mínimo necessário para esta modalidade de benefício; ou, subsidiariamente, b) não sendo
apurado tempo suficiente para deferimento de uma aposentadoria especial, por qualquer
causa, de forma subsidiária requer o Autor a conversão em comum de todos os tempos
especiais apurados para fim de retroação da Data de Início de Pagamento – DIP do Autor para
a DER Original (08/10/2009), uma vez que preenchia já neste momento os requisitos
necessários para deferimento de uma aposentadoria integral.

12. Em 29/08/2018, a TNU editou a súmula n. 85, cujo teor é o seguinte: é
possível a conversão de tempo comum em especial de período(s) anterior(es) ao advento da
Lei nº 9.032/95 (que alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei nº 8.213/91), desde que todas
as condições legais para a concessão do benefício pleiteado tenham sido atendidas antes da
publicação da referida lei, independentemente da data de entrada do requerimento (DER).

13. Até 28/04/1995, o autor somava 4 anos, 3 meses e 4 dias de tempo especial
e 13 anos, 7 meses e 14 dias de tempo comum, conforme tabelas abaixo:

 

14. O art. 64 do Decreto n. 611/1992 determinava, na conversão de tempo
comum para especial (de 35 anos para 25 anos), a aplicação do fator 0,71. Constata-se, de
plano, que o autor não preenche os requisitos da súmula n. 85 da TNU nem do art. 64 do
Decreto n. 611/1992, tendo em vista o tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria
especial antes de 28/04/1995 (soma apenas 13 anos, 7 meses e 14 dias, sendo que a conversão
(fator 0,71) acarretaria a redução desse tempo, que acrescido do tempo especial não
totalizaria 25 anos). Também não preenche os requisitos para, após 28/04/1995, e somente
com o tempo especial reconhecido, obter aposentadoria especial, dado que seu tempo de
serviço sob condições especiais soma apenas 15 anos, 7 meses e 9 dias, conforme tabela
abaixo:

Período
17/08/198
08/09/1983
27/02/1992
10/08/1992
03/05/1993
31/01/1995
02/01/1995
01/02/1997
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08/06/1999
15/07/1999
13/07/1999
06/01/2002
01/08/2002
01/09/2005
07/03/2006
08/10/2009
Total

15. Contudo, com o tempo especial reconhecido convertido em tempo comum,
somado ao tempo de contribuição reconhecido tanto pelo INSS como por este julgado, o
autor, em 08/10/2009, somaria 37 anos, 1 mês e 18 dias de tempo de contribuição, conforme
a tabela abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

16. É devida, portanto, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
desde 08/10/2009.
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17. Acerca da matéria devolvida em razões recursais do INSS, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

18. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
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sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

19. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima.

20. Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

21. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

22. INSS isento de custas processuais. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

23. Sem condenação do autor em custas nem honorários advocatícios, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

24. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recurso inominados e por
negar provimento ao recurso do INSS e dar parcial provimento ao recurso do autor para
determinar ao INSS que averbe os períodos de 02/11/1975 a 23/01/1976, de 03/01/1977 a
04/08/1977, de 21/08/1978 a 27/12/1978, de 21/05/1979 a 18/07/1979 e de 10/07/1989 a
30/10/1990 como tempo comum e para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (08/10/2009), ressalvado o direito do
autor de optar pelo melhor benefício. Sobre as parcelas em atraso, observada a prescrição
quinquenal, deverão incidir juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde
quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000257561v15 e do código CRC e9111390.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0031205-41.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DARIO CARDOSO DE LEMOS FILHO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar, como tempo especial, os
períodos de 12/07/1989 a 16/08/1995, 21/09/1995 a 14/06/1997, 09/09/1998 a 21/03/2005,
04/12/2010 a 03/03/2011 e 01/12/2014 a 29/03/2017, em que o autor trabalhou como
vigilante. A sentença não reconheceu a especialidade dos períodos de 11/01/2006 a
07/08/2008 e de 01/08/2008 a 17/11/2014 e, por falta de tempo de contribuição suficiente,
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial.

2. O INSS, em seu recurso, alega que o período de 12/07/1989 a 16/08/1995
não pode ser considerado especial porque não houve comprovação de uso de arma de fogo.
Além disso, defende que, a partir de 06/03/1997, o Decreto n. 2.172/1997 não incluiu a
periculosidade como agente nocivo. Ao final, pede a desconsideração dos períodos e a
improcedência da pretensão autoral.

3. O autor, em seu recurso, pede a reforma parcial da sentença apenas para que
sejam declarados como tempo especial os períodos de 11/01/2006 a 07/08/2008 e de
01/08/2008 a 17/11/2014, interregnos em que trabalhou como vigilante nas empresas Security
Vigilância e Segurança Ltda. e CJF de Vigilância Ltda., respectivamente.

4. O autor e o INSS apresentaram contra-arrazoaram o recurso inominado um
do outro, pedindo seu respectivo desprovimento.

VOTO

5. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

 6. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

 PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
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DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

 7. No caso dos autos, o período de 12/07/1989 a 16/08/1995 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 4, OUT2, fl. 10), ocasião em que trabalhou como
vigilante na empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A; o período de 21/09/1995 a
14/06/1997 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 4, OUT2, fl. 10), ocasião em
que trabalhou como vigilante na empresa Vigilância e Segurança em Geral Ltda.; o período
de 09/09/1998 a 21/03/2005 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 4, OUT2, fl.
10), ocasião em que o autor trabalhou como vigilante na empresa CJF de Vigilância Ltda.; o
período de 11/01/2006 a 07/08/2008 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 4,
OUT2, fl. 10), ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa Security Vigilância e
Segurança Ltda.; o período de 01/08/2008 a sem data de saída (o Cnis registra 11/2014
como data de saída evento 11, OUT8, fl. 01) encontra-se registrado na CTPS do autor (evento
4, OUT2, fl. 11), ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa CJF de Vigilância
Ltda.; o período de 04/12/2010 a 03/03/2011 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento
4, OUT2, fl. 10), ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa Security Vigilância e
Segurança Ltda.; o período de 01/12/2014 a sem data de saída encontra-se registrado na
CTPS do autor (evento 4, OUT2, fl. 11), ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa
Esquadra Transporte de Valores e Segurança Ltda. A sentença considerou a especialidade do
período até 29/03/2017 porque o autor, segundo dados do Cnis (evento 11, OUT8, fl. 01),
trabalhou até 10/2017 como vigilante na Esquadra Transporte de Valores e Segurança Ltda.

 8. O documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES no evento 4, OUT2, fl. 16,
declara que o autor trabalhou na empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A no período
de 12/07/1989 a 16/08/1995 estando autorizado a portar arma de fogo. O PPP juntado no
evento 4, OUT2, fls. 22-23 registra que o autor trabalhou na empresa VSG - Vigilância e
Segurança em Geral Ltda. nos períodos de 21/09/1995 a 14/06/1997 portando arma de
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fogo. O documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES no evento 4, OUT2, fl. 15, declara que o
autor trabalhou na empresa CJF de Vigilância Ltda. no período de 09/09/1998 a 21/03/2005
estando autorizado a portar arma de fogo. O PPP juntado no evento 4, OUT2, fl. 18,  registra
que o autor trabalhou na empresa Security Vigilância Patrimonial Ltda. no período de
04/12/2010 a 03/03/2011 portando arma de fogo. Esclareça-se que, embora a menção ao porte
de arma de fogo tenha derivado de documento emitido por sindicato, deve-se frisar que os
vínculos são confirmados seja pela CTPS do autor.

 9. No que diz respeito aos períodos de 11/01/2006 a 07/08/2008 e de
01/08/2008 a 17/11/2014, verifica-se, em consulta à página da JUCEES, que as empresas
Security Vigilância e Segurança Ltda. e CJF de Vigilância Ltda. têm por atividade principal a
vigilância e a segurança privada. Com base na prova dos autos, constata-se que o vínculo
empregatício do autor com as referidas empresas encontra-se demonstrado pelo registro em
sua CTPS. Ademais, na produção da prova oral, cujo teor encontra-se transcrito na sentença,
apurou-se, em depoimento pessoal, que o autor sempre trabalhou na área bancária, armado, e
que trabalhava havia 22 anos no Banestes. A primeira testemunha declarou que o autor
trabalhou na CJF de Vigilância Ltda. no período de 2008 a 2014 como vigilante armado; que
o autor trabalhou no Shopping Boulevard; que o autor trabalhava na ronda e, por isso, usava
colete e estava sempre armado. A segunda, e última, testemunha declarou que o autor
trabalhou como vigilante armado pela empresa CJF de Vigilância Ltda.; que o autor
trabalhava no Banestes; e que durante todo o período em que a testemunha trabalhou na CJF
de Vigilância Ltda., o autor trabalhou em banco. 

10. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, em todos os períodos abrangidos nesta demanda,
permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo
perigo - e possivelmente armado, ainda quando afirmado em documento outro que não o PPP
- uma vez que não se concebe que um vigilante exerça as atividades relativas às empresas em
que trabalhou sem estar armado. No caso, trabalhar desarmado retiraria a eficácia de sua
atuação. 

11. Dessa forma, deve ser reconhecido como tempo especial os períodos de
11/01/2006 a 07/08/2008 e de 01/08/2008 a 17/11/2014.

12. O cálculo realizado na sentença, sem os períodos ora reconhecidos, totalizou
16 anos, 11 meses e 11 dias de tempo de serviço especial até 29/03/2017 (DER). Com o
acréscimo de 8 anos, 10 meses e 14 dias, relativo aos períodos de 11/01/2006 a 07/08/2008 e
de 01/08/2008 a 17/11/2014, o autor teria, na DER, 25 anos, 9 meses e 25 dias de tempo
especial, fazendo, portanto, jus à aposentadoria especial pleiteada.

11. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art.
55, caput, da Lei n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.
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12. Sem condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei
n. 10.259/2001.

13. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos inominados e negar
provimento ao recurso inominado do INSS e dar provimento ao recurso inominado do autor
para declarar como tempo especial os períodos de 11/01/2006 a 07/08/2008 e de 01/08/2008 a
17/11/2014 e condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial
desde a DER (29/03/2017). Condeno, ainda, a autarquia ao pagamento das parcelas atrasadas
com juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela,
nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000244362v4 e do código CRC 0c17fc68.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000163-96.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SALVADOR SIMOES GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando omissão no
acórdão. Aduz que foi afastada a especialidade dos períodos de 01/01/2004 a 30/03/2008, de
03/11/2008 a 27/05/2010 e de 01/06/2011 a 13/10/2015, declarada na sentença com base na
exposição do autor ao agente ruído, porque o acórdão aplicou o entendimento fixado pela
TNU no primeiro julgamento do tema 174, sem levar em consideração que a tese foi alterada
- para incluir outra metodologia de aferição do ruído, além da NHO-01 da Fundacentro - no
julgamento dos embargos de declaração contra ele opostos. Ao final, pede a aplicação da tese
final adotada no julgamento do tema 174 ao caso dos autos.

2. O INSS, intimado da oposição dos embargos de declaração, não se
manifestou.

VOTO

3. Assiste razão ao autor. A TNU, embora tenha fixado tese de que era
obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para
aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004,
devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos
de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: a partir de 19 de novembro de
2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a
medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual,
devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma. (sem negrito no original)

4. Dessa forma, verifica-se que os PPPs juntados no Evento 1, PROCADM6,
fls. 19-20, no evento 1, PROCADM6, fls. 21-22, e no evento 1, PROCADM6, fls. 23-24
registra a dosimetria como procedimento para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído,
para os períodos de 01/01/2004 a 30/03/2008, de 03/11/2008 a 27/05/2010 e de 01/06/2011 a
13/10/2015. No primeiro período apurou-se 90.4 dB, no segundo, 94.9 dB, e, no terceiro, 97
dB, intensidades superiores a 85 dB, limite de tolerância vigente a partir de 19/11/2003.
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5. Portanto, a técnica supramencionada, utilizada na medição do ruído a que o
autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência e permite a declaração dos
períodos de 01/01/2004 a 30/03/2008, de 03/11/2008 a 27/05/2010 e de 01/06/2011 a
13/10/2015 como tempo especial.

6. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes
provimento para que a presente fundamentação integre o acórdão embargado e para substituir
o seu dispositivo pelo seguinte: Nessas condições, voto por conhecer do recurso inominado
do INSS e negar-lhe provimento, mantendo a sentença. Com isso, mantenho a tutela
antecipada de urgência concedida na sentença. Isenção de custas processuais. Condeno o
INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1991 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266324v2 e do código CRC df995a21.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0035677-85.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MILTON ROGERIO PINTO DA VITORIA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial, por exposição ao agente ruído, os períodos de 19/5/1986 a
31/8/1986, 1º/12/1986 a 15/4/1987, 1º/2/1989 a 30/4/1989, 1º/1/1991 a 31/10/1996, 1º/1/1997
a 30/6/2000, 19/11/2003 a 30/11/2004, 3/12/2005 a 4/12/2006, 5/12/2006 a 31/1/2008,
1º/2/2008 a 3/2/2010, 4/2/2010 a 1º/4/2011 e 1º/4/2011 a 23/11/2017, e condenou o INSS a
conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega que a
sentença computou período posterior à DER e DIB (18/11/2016), de forma que deve ser
excluído do cálculo do tempo de contribuição o período de 19/11/2016 a 23/11/2017. Além
disso, sustenta que os períodos de 19/11/2003 a 30/11/2004, 3/12/2005 a 4/12/2006,
5/12/2006 a 31/1/2008, 1º/2/2008 a 3/2/2010, 4/2/2010 a 1º/4/2011 e 1º/4/2011 a 18/11/2016
não podem ser declarados como tempo especial porque a metodologia de medição do ruído
não observou o Decreto n. 4.882/2003, que exige seja informado o Nível de Exposição
Normalizado, apurado de acordo com a NHO 01 da Fundacentro. Em caso de reforma da
sentença, pede a restituição dos valores pagos por força de medida liminar.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença.

VOTO

3. Assiste razão ao INSS quanto ao cômputo de tempo de serviço após a DER.
A sentença não delimitou o cálculo do tempo de serviço à DER, ultrapassando-a. Com a
devida correção, deve-se suprimir 1 ano, 5 meses e 1 dia (1 ano e 5 meses relativos de tempo
normal e 4 meses e 26 dias de acréscimo pela conversão, relativos ao período de 19/11/2016 a
23/11/2017), o que, entretanto, não retira o direito do autor à concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição na DER, uma vez que, nessa data, e após a supressão, seu tempo de
serviço somaria, ainda assim, 41 anos, 2 meses e 23 dias.

4. Os PPPs juntados no Evento 1, OUT6, fls. 12-13, e no Evento 1, OUT6, fls.
14-15, registram como procedimento para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído,
para os períodos impugnados pelo INSS, respectivamente, a dosimetria e o LEQ. A partir de
19/11/2003, as medições apuraram, para todos os períodos cuja análise foi devolvida neste
recurso, níveis de intensidade superiores a 85 dB, evidenciando exposição acima do limite de
tolerância vigente à época em questão.
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4.1. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada
e a respectiva norma. (sem negrito no original)

4.2. Portanto, as técnicas supramencionadas, utilizadas na medição do ruído a
que o autor esteve exposto, atendem aos requisitos da jurisprudência.

5. Prejudicado o pedido de restituição de valores recebidos por força de medida
liminar, em virtude da manutenção da sentença.

6. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS, apenas para excluir do cálculo do tempo de contribuição o período de
19/11/2016 a 23/11/2017.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000251696v3 e do código CRC 621b1bff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0034131-92.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: OTAVIO LOPES ALVES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que declarou a especialidade dos períodos de 15.1.1990 a 5.9.1994; 7.9.1994 a
3.1.1997; 28.4.1997 a 19.3.1999; 19.3.1999 a 7.4.2015; 3.4.2015 a 16.3.2016 e 16.8.2016 a
11.11.2016, em que o autor trabalhou como vigilante, e condenou o INSS a lhe conceder
aposentadoria especial.

1.1. Em suas razões recursais, o INSS impugnou, exclusivamente, os períodos
de 15.1.1990 a 5.9.1994; 7.9.1994 a 3.1.1997; 28.4.1997 a 19.3.1999 e 16.8.2016 a
11.11.2016, em que o autor exerceu a atividade de vigilante. Em suas razões, sustentou que
não há comprovação de uso de arma de fogo e que os PPPs emitidos pelo sindicato não
servem como prova. Além disso, afirma que, após a entrada em vigor do Decreto n.
2.172/1997, não se pode mais considerar a atividade de vigilante como especial porque a
periculosidade deixou de ser considerada como agente nocivo.

1.2. O autor, em suas razões, alega que a correção monetária  e os juros de mora
das parcelas em atraso devem observar o IPCA-E.

2. O autor e o INSS contra-arrazoaram o recurso inominado um do outro e
pediram o seu respectivo desprovimento.

VOTO

3. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

 PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
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57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

 4. Recurso do INSS.

4.1. Com relação aos períodos de 15.1.1990 a 5.9.1994; 7.9.1994 a 28.4.1995,
consta registro na CTPS do autor de que ele trabalhou como vigilante em empresa de
vigilância e transporte de valores. Dessa forma, a despeito de não haver prova de uso de arma
de fogo, a natureza de sua atividade permite concluir que ele trabalhou exposto ao agente
nocivo perigo - e possivelmente armado - uma vez que não se concebe que um vigilante
exerça as atividades relativas a essa classe de empresas sem estar armado. No caso, trabalhar
desarmado retiraria a eficácia de sua atuação.  

4.2. Quanto aos períodos de 29.4.1995 a 3.1.1997 e de 28.4.1997 a 19.3.1999
(evento 1, OUT3, fls. 21-22) verifica-se que constam dos autos documentos emitidos por
sindicato de categoria profissional atestando que o autor exerceu a atividade de vigilante
portando arma de fogo, o que demonstra a sua exposição à atividade nociva de forma habitual
e permanente. Ainda mais quando a sua CTPS confirma vínculo com empresa de transporte
de serviços especiais de segurança patrimonial e de transporte de valores (evento 1, OUT3,
fls. 11-12).

 4.3. No que diz respeito ao período de 16.08.2016 a 11.11.2016, consta dos
registros do INSS (evento 1, OUT3, fls. 34-35) que o autor trabalhou para a empresa RPL
Segurança Privada Ltda. Mesmo não havendo prova de utilização de arma de fogo, pode-se
extrair da própria natureza da área de atuação da empresa que o autor esteve exposto ao
agente perigo porque tinha por função proteger o patrimônio das empresas contratadas, o que
se constata pelas regras da experiência comum. Dessa forma, verifica-se que restou
evidenciada a sua exposição à atividade nociva de forma habitual e permanente.

5. Recurso do autor

5.1. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
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 O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

 5.2. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

 5.3. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima.

 5.4. Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, e não pelo IPCA-E como pretende
o autor, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 5.5. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

6. INSS isento de custas processuais. Condeno o INSS, recorrente vencido, ao
pagamento da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art.
55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

8. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos,
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 9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento a ambos os recursos
inominados.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000233719v4 e do código CRC 17729fcc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5008870-56.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL PINHEIRO SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou a especialidade dos períodos de 20/05/1989 a 24/07/1989 e de
13/08/1990 a 06/09/1994, em que o autor trabalhou como vigilante. Em suas razões, alega
que, embora a CTPS do autor registre a função de vigilante, não consta dos autos prova de
que o autor usava arma de fogo. Afirma que o PPP emitido por sindicato não serve como
meio de prova e que não se pode presumir o uso de arma de fogo. Defende que, ausente a
prova do uso de arma de fogo, não se configura a periculosidade suficiente para justificar a
classificação do tempo de serviço como especial. Aduz, ainda, que, após a edição do Decreto
n. 2.172/1997, a periculosidade deixou de ser considerada como agente nocivo, não podendo
servir de fundamento para a caracterização do tempo especial. Ao final, pede a reforma da
sentença e o julgamento de improcedência do pleito autoral.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

4. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU
SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E
58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER
EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM
INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece
que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999,
o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a
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aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991
assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua
atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos
termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos
não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o
reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico,
hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4.
Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o
uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente.
6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de
contagem como tempo especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao
Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu
a comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo
Segurado provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

 4. No caso dos autos, o período de 20/05/1989 a 24/07/1989 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS5, fl. 03), ocasião em que trabalhou como
vigilante na empresa VIP - Vigilância Industrial e Particular Ltda. e o período de 13/08/1990
a 06/09/1994 também se encontra registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS7, fl. 02),
ocasião em que o autor trabalhou como vigilante na empresa Servitran Ltda. – Vigilância e
Transporte de Valores.

 5. O documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES, e juntado no evento 1, PPP13,
fl. 01, declara que o autor trabalhou na empresa Servitran Ltda. – Vigilância e Transporte de
Valores no período de 13/08/1990 a 06/09/1994 estando autorizado a portar arma de fogo.
Esclareça-se que, embora a menção ao porte de arma de fogo tenha derivado de documento
emitido por sindicato, deve-se frisar que o vínculo é confirmado pela CTPS do autor.

 6. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, em todos os períodos abrangidos nesta demanda,
permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo
perigo - e possivelmente armado, ainda quando afirmado em documento outro que não o PPP
- uma vez que não se concebe que um vigilante exerça as atividades relativas às empresas em
que trabalhou sem estar armado. No caso, trabalhar desarmado retiraria a eficácia de sua
atuação.

 7. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55, caput,
da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
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 8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266132v2 e do código CRC 7020158a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5014988-48.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO FERREIRA MOREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou como tempo especial o período de 12/03/1999 a 19/03/2018, em que o
autor trabalhou como vigilante, bem como contra o capítulo que concedeu ao autor o
benefício de aposentadoria especial. Em suas razões, alega que, só é possível reconhecer
como tempo especial o trabalho do vigilante anterior à edição do Decreto n. 2.172/1997 e
desde que haja comprovação de uso de arma de fogo. Além disso, defende que o referido
decreto excluiu a possibilidade de reconhecimento de tempo especial com base na
periculosidade. Ao final, pede a reforma da sentença para afastar a especialidade do período
impugnado, bem como para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria
especial.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU
SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E
58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER
EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS
PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM
INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1. Não se desconhece
que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999,
o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a
aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991
assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua
atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos
termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos
não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 328



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 28/596

5014988-48.2018.4.02.5001 500000266098 .V2 JES15140© JES15140

reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico,
hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4.
Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC,
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente
perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

 4. No caso dos autos, o PPP juntado no evento 9, PET3, fls. 01-03, registra que
o autor trabalhou como vigilante para a empresa VSG - Vigilância e Segurança em Geral
Ltda., no período de 12/03/1999 a 19/03/2018. O PPP também registra que era atribuição do
autor inibir e prevenir qualquer tentativa de ação criminosa contra os bens patrimoniais sob
proteção utilizando revólver calibre 38. Dessa forma, a natureza da atividade do autor,
permite concluir que, no período em tela, ele trabalhou, de forma habitual e permanente,
exposto ao agente nocivo perigo.

 5. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55, caput,
da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266098v2 e do código CRC 0ae7e713.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5014667-13.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JULCINEIA NUNES PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 01/07/1986 a 29/04/1995 e de 06/03/1997 a
19/02/2015, por exposição da autora, técnica de enfermagem, a agentes biológicos, e
condenou a autarquia a lhe conceder aposentadoria especial desde a DER. Em suas razões,
impugna apenas o período de 06/03/1997 a 19/02/2015, argumentando que o PPP a ele
relativo registra uso de EPI eficaz quanto aos agentes biológicos.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

 b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

 3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
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(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

 3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de
29.04.1995 a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou
DIRBEN 8030. A partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de
março de 1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir
laudo técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

 3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

 4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Em relação à exposição a agentes biológicos, assim dispõe o Decreto n.
3.048/99, em seu anexo IV (que reproduz norma do Decreto n. 2.172/1997), assim como a
NR-15 do MTE em seu anexo nº 14, acerca das especificidades para serem considerados
especiais por mera avaliação qualitativa, sem as quais não devem ser reconhecidas como tal:
Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas e permanente contato
no desenvolvimento do respectivo mister:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.
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6. O PPP juntado no evento 1, OUT15, fls. 01-02, registra que a autora
trabalhou no cargo de auxiliar de enfermagem, no período de 01/07/1986 a 31/03/2007, e de
técnico de enfermagem no período de 01/04/2007 a 25/09/2018. Em todos os períodos, a
despeito da variação de cargos, suas atividades foram descritas como auxiliar médicos no
atendimento de pacientes em emergências ou ambulatório, preparar materiais e ministrar
medicamentos, observar e atender necessidades de pacientes, controlar limpeza dos ambientes
e uso de roupas e utensílios e elaborar relatórios. O PPP ainda registra, no campo
observações, que as atividades da autora abrangiam aquelas gerais de nível de enfermaria e
atendimento de urgência e emergência diurna e noturna; exposição a excreções e secreções
humanas, manuseio de feridas; bem como agentes de estresse no desempenho de cuidados
com doenças de indivíduos, crônicas e agudas. Além disso, o PPP consigna que essa
exposição se dava de modo habitual e permanente.

7. Embora o PPP registre uso de EPI eficaz, deve-se levar em consideração que
o STF, ao julgar o RE 664.335, fixou duas teses sobre a matéria tratada neste processo: a)
direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo
à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; e b) na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria. A ressalva limita-se ao agente nocivo ruído.

 7.1. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes
nocivos, deve-se adotar o entendimento no sentido de que o uso de EPI descaracteriza a
atividade em condições especiais se comprovada, no caso concreto, a real efetividade,
suficiente para afastar a relação nociva a que o empregado se submete. Entendimento em
consonância com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.
664.335, com repercussão geral reconhecida (tema n. 555). Entretanto, registre-se que a
eficácia, embora atestada, excepcionalmente poderá ser afastada seja em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes
biológicos - vírus e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o
ambiente de trabalho, o agente nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo
trabalhador.

 7.2. Assim, torna-se necessário excepcionar apenas os casos de agentes
comprovadamente cancerígenos (conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último
caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e do potencial de
transmissão de doenças infecciosas, encontradas, mormente, em hospitais e locais
congêneres, nos quais os segurados se encontrem submetidos a situações de risco à
saúde, independentemente do uso de EPI.

 7.3. Como a autora trabalhou, no período de 06/03/1997 a 19/02/2015, em
ambiente hospitalar, exposta a agentes biológicos que coincidem com aqueles listados na
legislação de regência e caracterizam o trabalho sob condições especiais, o interregno sob
exame deve ser reconhecido como tempo especial, conforme declarado na sentença.
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8. Isenção de custas processuais. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000248298v2 e do código CRC d1a232df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001318-28.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEVI GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 10/05/1983 a 02/05/1991; de 01/03/1995 a
15/12/1996; de 18/12/1996 a 30/04/1997; de 13/01/1999 a 10/05/1999;  de 09/08/1999 a
31/05/2009; de 01/12/2014 a 13/06/2016, em que o autor trabalhou como vigilante, e
condenou a autarquia a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Em suas razões, alega ser imprescindível a comprovação do porte de arma de fogo para fins
de equiparação à profissão de guarda até 28.04.1995; que a atividade de vigilante não está
prevista nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; que os períodos foram enquadrados
como tempo especial somente com base em anotação na CTPS e em declarações emitidas por
sindicato; que, após 28.04.1995, o porte de arma não pode mais ser considerado definidor da
especialidade da profissão porque falta previsão legal nesse sentido; que, após 05.03.1997, o
Decreto n. 2.172/1997 deixou de prever a periculosidade como agente nocivo, de forma que
seria juridicamente inviável o pleito do autor, ainda que ele utilizasse arma de fogo. Ao final,
pede a reforma para julgar improcedente o pedido e a restituição dos valores pagos por força
da tutela de urgência a ser revogada como efeito da improcedência.

 2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

4. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se: 

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
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Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

 4. No caso dos autos, o período de 10/05/1983 a 02/05/1991 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS7, fl. 02), ocasião em que trabalhou como
vigilante em empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A; o período de 01/03/1995 a
15/12/1996 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS7, fl. 03), ocasião em
que trabalhou como vigilante em empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A; o
período de 18/12/1996 a 30/04/1997 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1,
CTPS7, fl. 02), ocasião em que trabalhou como vigilante em empresa Sentinela - serviços de
Guarda e Vigilância Ltda.; o período de 13/01/1999 a 10/05/1999 encontra-se registrado na
CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 03), ocasião em que trabalhou como vigilante na
empresa Patrimonial Segurança Ltda.; o período de 09/08/1999 a 31/05/2009 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 03), ocasião em que o autor trabalhou
como vigilante na empresa V.S.G. - Vigilância e Segurança Geral Ltda.; o período de
01/12/2014 a sem data de saída (o Cnis registra última remuneração em 06/2016 - evento 1,
CNIS8, fl. 01) encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 03), ocasião em
que trabalhou como vigilante na empresa Esquadra – Transportadora de Valores e Segurança
Ltda.

5. O documento emitido pelo SINDVIGILANTES no evento 1, DECL9, fl. 01,
declara que o autor trabalhou na empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A. no
período de 10/05/1983 a 02/05/1991 estando autorizado a portar arma de fogo. O documento
emitido pelo SINDVIGILANTES no evento 1, DECL10, fl. 01, declara que o autor trabalhou
na empresa SEG - Serviços Especiais de Guarda S/A no período de 01/03/1995 a 15/12/1996
estando autorizado a portar arma de fogo. O documento emitido pelo SINDVIGILANTES no
evento 1, DECL11, fl. 01, declara que o autor trabalhou na empresa Sentinela - serviços de
Guarda e Vigilância Ltda.. no período de 18/12/1996 a 30/04/1997 estando autorizado a
portar arma de fogo. O documento emitido pelo SINDVIGILANTES no evento 1, DECL12,
fl. 01, declara que o autor trabalhou na empresa Patrimonial Segurança Ltda.. no período de
13/01/1999 a 10/05/1999 estando autorizado a portar arma de fogo. Esclareça-se que, embora
a menção ao porte de arma de fogo tenha derivado de documento emitido por sindicato,
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deve-se frisar que os vínculos são confirmados seja pela CTPS do autor. O PPP juntado no
evento 1, PPP14, fls. 01-02 registra o autor trabalhou na empresa V.S.G. - Vigilância e
Segurança em Geral Ltda. no período de 09/08/1999 a 31/05/2009 portando arma de fogo. O
PPP juntado no evento 1, PPP16, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou na empresa
Esquadra – Transportadora de Valores e Segurança Ltda., no período de 01/12/2014 a
13/06/2016 portando arma de fogo de forma habitual e permanente.

 6. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, em todos os períodos abrangidos nesta demanda,
permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo
perigo - e possivelmente armado, ainda quando afirmado em documento outro que não o PPP
- uma vez que não se concebe que um vigilante exerça as atividades relativas às empresas em
que trabalhou sem estar armado. No caso, trabalhar desarmado retiraria a eficácia de sua
atuação.

 7. Prejudicada a análise do pedido de restituição de valores pagos por força de
medida liminar, em razão da manutenção da sentença.

 8. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55,
caput,da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000247891v2 e do código CRC 04b7304a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 330



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 36/596

5003833-48.2018.4.02.5001 500000242263 .V3 JES10745© JES10745

RECURSO CÍVEL Nº 5003833-48.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO PEDRO DE MELOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 01.09.1991 a 18.02.1996, de 02.01.1997 a
02.06.1997, de 16.10.1997 a 24.02.2017 e de 02.01.2017 a 22.01.2018, em que o autor
trabalhou como vigilante, e condenou a autarquia a lhe conceder o benefício de aposentadoria
especial. Em suas razões, alega ser imprescindível a comprovação do porte de arma de fogo
para fins de equiparação à profissão de guarda até 28.04.1995; que a atividade de vigilante
não está prevista nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979; que os períodos foram
enquadrados como tempo especial somente com base em anotação na CTPS e em declarações
emitidas por sindicato; que, após 28.04.1995, o porte de arma não pode mais ser considerado
definidor da especialidade da profissão porque falta previsão legal nesse sentido; que, após
05.03.1997, o Decreto n. 2.172/1997 deixou de prever a periculosidade como agente nocivo,
de forma que seria juridicamente inviável o pleito do autor, ainda que ele utilizasse arma de
fogo. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, bem como a
restituição dos valores pagos por força da tutela de urgência a ser consequentemente revogada
como efeito da improcedência.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

4. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 331



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 37/596

5003833-48.2018.4.02.5001 500000242263 .V3 JES10745© JES10745

Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

4. No caso dos autos, o período de 01.09.1991 a 18.02.1996 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, PPP2, fl. 04), ocasião em que trabalhou como
vigilante na empresa Sentinela – Serviços de Guarda e Vigilância Ltda.; o período de
02.01.1997 a 02.06.1997 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1, PPP2, fl. 05),
ocasião em que o autor trabalhou como vigilante na empresa Sentinela – Serviços de Guarda
e Vigilância Ltda.; o período de 16.10.1997 a 24.02.2017 encontra-se registrado na CTPS do
autor (evento 25, PROCADM1, fl. 10, ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa
Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança; e o período de 02.01.2017 a
sem data de saída encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 25, PROCADM1, fl. 10),
ocasião em que trabalhou como vigilante em empresa G4S Vanguarda – Segurança e
Vigilância. 

5. O documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES no evento 7, PPP8, fl. 02,
declara que o autor trabalhou na empresa Sentinela – Serviços de Guarda e Vigilância Ltda.
no período de 01.09.1991 a 18.02.1996 estando autorizado a portar arma de fogo. O
documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES no evento 7, PPP8, fl. 01, declara que o autor
trabalhou na empresa Sentinela – Serviços de Guarda e Vigilância Ltda. no período de
02.01.1997 a 02.06.1997 estando autorizado a portar arma de fogo. Esclareça-se que, embora
a menção ao porte de arma de fogo tenha derivado de documento emitido por sindicato, deve-
se frisar que os vínculos são confirmados seja pela CTPS do autor. O PPP juntado no evento
7, PPP8, fls. 04-05 registra o autor trabalhou na empresa Prosegur Brasil S/A –
Transportadora de Valores e Segurança no período de 16.10.1997 a 24.02.2017 portando
arma de fogo de forma habitual e permanente. O PPP juntado no evento 7, PPP8, fl. 07,
registra que o autor trabalhou na empresa G4S Vanguarda – Segurança e Vigilância, no
período de 02.01.2017 a 17.01.2018 portando arma de fogo de forma habitual e permanente.
A sentença considerou a especialidade do período até 22.01.2018 porque o autor, segundo
dados do Cnis, trabalhou até 04/2019 como vigilante na G4S Vanguarda – Segurança e
Vigilância.
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6. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, em todos os períodos abrangidos nesta demanda,
permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo
perigo - e possivelmente armado, ainda quando afirmado em documento outro que não o PPP
- uma vez que não se concebe que um vigilante exerça as atividades relativas às empresas em
que trabalhou sem estar armado. No caso, trabalhar desarmado retiraria a eficácia de sua
atuação.

7. Prejudicada a análise do pedido de restituição de valores pagos por força de
medida liminar, em razão da manutenção da sentença.

8. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55,
caput,da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000242263v3 e do código CRC 4f5eb97a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5010288-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALVARO JOSE RIBEIRO SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 24.09.1985 a 05.09.1994; 08.04.1999 a
17.01.2011; 01.01.2011 a 30.12.2015 e 01.01.2016 a 05.09.2017, em que o autor trabalhou
como vigilante, e condenou a autarquia a lhe conceder o benefício de aposentadoria especial.
Em suas razões, alega que a atividade de vigilante não está prevista nos Decretos n.
53.831/1964 e 83.080/1979; que não há no anexo II do Decreto n. 3.048/1999 previsão de
periculosidade como agente nocivo; e que o porte de arma de fogo não é sinônimo de risco à
saúde, sem que haja prova médica nesse sentido. Ao final, pede a reforma da sentença para
que o pedido seja julgado improcedente.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

4. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
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jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

4. No caso dos autos, o período de 24.09.1985 a 05.09.1994 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 04), ocasião em que trabalhou como
vigilante na empresa Servitran Ltda. – Vigilância e Transporte de Valores; o período de
08.04.1999 a 17.01.2011 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 05),
ocasião em que o autor trabalhou como vigilante na empresa Visel – Vigilância e Segurança
Ltda.; o período de 01.01.2011 a 30.12.2015 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento
1, CTPS6, fl. 02), ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa SVA – Segurança e
Vigilância Armada Ltda.; o período de 01.01.2016 a 05.09.2017 encontra-se registrado na
CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 02), ocasião em que trabalhou como vigilante em
empresa G4S Vanguarda – Segurança e Vigilância. 

5. O documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES no evento 1, PPP7, fl. 01,
declara que o autor trabalhou, como vigilante, na empresa Servitran Ltda. Vigilância e
Transporte de Valores no período de 24.09.1985 a 05.09.1994 estando autorizado a portar
arma de fogo. Esclareça-se que, embora a menção ao porte de arma de fogo tenha derivado de
documento emitido por sindicato, deve-se frisar que o vínculo está confirmado pela CTPS do
autor. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fls. 04-05 registra o autor trabalhou na empresa
Visel – Vigilância e Segurança Ltda. no período de 08.04.1999 a 17.01.2011, como
vigilante, portando arma de fogo. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fls. 02-04, registra que o
autor trabalhou, como vigilante, no período de 01.01.2011 a 30.12.2015 portando arma de
fogo. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fls. 06-07, registra que o autor trabalhou, como
vigilante, no período de 01.01.2016 a 05.09.2017 portando arma de fogo.

6. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, em todos os períodos abrangidos nesta demanda,
permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo
perigo - e possivelmente armado, ainda quando afirmado em documento outro que não o PPP
- uma vez que não se concebe que um vigilante exerça as atividades relativas às empresas em
que trabalhou sem estar armado. No caso, trabalhar desarmado retiraria a eficácia de sua
atuação. Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
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7. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55,
caput,da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000239512v5 e do código CRC 45f90d20.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5010323-86.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILSON CLEVIO ROSA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 20.11.1989 a 01.03.1991, de 02.03.1991 a
31.12.1994, de 16.09.1994 a 30.04.1996, de 06.05.1996 a 08.04.2003 e de 14.01.2004 a
05.01.2016, em que o autor trabalhou como vigilante, e condenou a autarquia a lhe conceder
o benefício de aposentadoria especial. Em suas razões, alega que os períodos de 20.11.1989 a
01.03.1991, de 02.03.1991 a 31.12.1994, de 16.09.1994 a 30.04.1996 foram enquadrados
como tempo especial somente com base em anotação na CTPS e em declarações emitidas por
sindicato, o que não pode ser aceito porque, como a atividade de vigilante não está prevista
nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, para que ela seja equiparada à de guarda seria
necessária prova de uso de arma de fogo a fim de se demonstrar a periculosidade. Com
relação aos períodos posteriores a 05.03.1997, afirma que o Decreto n. 2.172/1997 deixou de
prever a periculosidade como agente nocivo, de forma que seria juridicamente inviável o
pleito do autor, ainda que ele utilizasse arma de fogo. Em caso de reforma da sentença, pede a
restituição dos valores recebidos pelo autor a título de tutela antecipada. Em caso de sua
manutenção, pede a aplicação dos critérios de juros de mora e correção monetária previstos
no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. A súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se
como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto
n. 53.831/64.

4. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE
FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL
DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI
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8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO
PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está
excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art.
57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado
que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua
integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim,
o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja
mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece
reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a impossibilidade de contagem como tempo
especial o exercício da atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido
para fazer prevalecer a orientação ora firmada. (sem negrito no original)

4. No caso dos autos, o período de 20.11.1989 a 01.03.1991 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 02) e no CNIS (evento 9, PET2, fl. 04),
ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa Servitran Ltda. – Vigilância e
Transporte de Valores; o período de  02.03.1991 a 31.12.1994 encontra-se registrado no CNIS
(evento 9, PET2, fl. 04), ocasião em que o autor trabalhou  como vigilante para a Sentinela
Serviços de Guarda e Vigilância Ltda.; o período de 16.09.1994 a 30.04.1996 encontra-se
registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 02), ocasião em que trabalhou como
vigilante na empresa Sentinela Serviços de Guarda e Vigilância Ltda.; o período de
06.05.1996 a 08.04.2003 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1, CTPS6, fl. 03),
ocasião em que trabalhou como vigilante em empresa de serviços de vigilância e segurança; o
período de 14.01.2004 a 05.01.2016 encontra-se registrado na CTPS do autor (evento 1,
CTPS6, fl. 03), ocasião em que trabalhou como vigilante na empresa Visel – Vigilância e
Segurança Ltda. 

5. O documento emitido pelo SINDSEG-GV/ES no evento 1, PPP7, fl. 05,
declara que o autor trabalhou na empresa Servitran Ltda. Vigilância e Transporte de Valores
no período de 20.11.1989 a 06.09.1994 portando arma de fogo. O documento emitido pelo
SINDSEG-GV/ES no evento 1, PPP7, fl. 04, declara que o autor trabalhou na empresa
Sentinela – Serviços de Guarda e Vigilância Ltda. no período de 16.09.1994 a 30.04.1996
portando arma de fogo. Esclareça-se que, embora a menção ao porte de arma de fogo tenha
derivado de documento emitido por sindicato, deve-se frisar que os vínculos são confirmados
seja pela CTPS seja pelo CNIS do autor. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fl. 03, registra
que o autor trabalhou no período de 06.05.1996 a 08.04.2003 portanto arma de fogo. O PPP
juntado no evento 1, PPP7, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou no período de
14.01.2004 a 05.01.2016 portando arma de fogo.
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6. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo, a natureza da atividade do autor, em todos os períodos abrangidos nesta demanda,
permite concluir que ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo
perigo - e possivelmente armado, ainda quando afirmado em documento outro que não o PPP
- uma vez que não se concebe que um vigilante exerça as atividades relativas às empresas em
que trabalhou sem estar armado, pois trabalhar desarmado retiraria a eficácia de sua atuação.

7. Falta interesse recursal ao INSS em relação aos juros de mora porque o
critério objeto do recurso inominado já foi adotado na sentença.

8. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

8.1. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

8.2. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima.
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8.3. Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

8.4. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

9. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55,
caput,da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000236953v3 e do código CRC ab55d35d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0030818-11.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LEVI BATISTA SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominados interposto pelo INSS contra sentença que
declarou, como tempo especial, os períodos de 19.11.2003 a 31.03.2008 e de 01.04.2008 a
04.12.2013, por exposição do autor ao agente nocivo ruído, e condenou a autarquia a lhe
conceder o benefício de aposentadoria especial. Em razões de recurso, alega que, em relação
aos períodos reconhecidos, o autor não demonstrou ter trabalhado exposto ao agente ruído
acima dos limites de tolerância porque o PPP relativo aos interregnos não observou a
Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21 de janeiro de 2015, que exige a elaboração do
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) em conformidade com a
NHO 01 da Fundacentro. Em caso de manutenção da sentença, pede a aplicação da Lei n.
11.960/2009 para definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR +
0,5% ao mês) até que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE n.
870.947.

 2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. O INSS aduz que nos períodos de 19.11.2003 a 31.03.2008 e de 01.04.2008 a
04.12.2013, em que o autor alega ter trabalhado exposto ao agente nocivo ruído, o PPP não é
apto a comprovar o trabalho sob condições especiais porque não observou a Instrução
Normativa INSS/PRES n. 77, de 21 de janeiro de 2015, que exige a elaboração do Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) em conformidade com a NHO 01 da
Fundacentro.

 4. O PPP juntado no Evento 1, OUT8, fls. 01-02 registra como procedimento
para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído a dosimetria, apurando, de 19.11.2003 a
31.03.2008, intensidade de 95,9 dB, e de 01.04.2008 a 04.12.2013, intensidade de 96,1 dB.

 4.1. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: a partir de 19 de
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novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada
e a respectiva norma. (sem negrito no original)

 4.2. Portanto, a técnica supramencionada, utilizada na medição do ruído a que o
autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência, além do que, o nível de ruído
através dela medido excedeu o limite de tolerância vigente a partir de 19.11.2003, que era de
85 dB.

4.3. Considerando o tempo de serviço do autor já enquadrado como especial
pelo INSS somado ao ora declarado como especial, o autor possui tempo suficiente para fazer
jus à aposentadoria especial pleiteada, conforme consignado na sentença.

 5. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

 O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

 5.1. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

 5.2. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima.
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 5.3. Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

 5.4. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

 6. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000234598v2 e do código CRC eb4cf567.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0024414-44.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO SCHMIDT (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como especial tempo de trabalho em que o autor esteve exposto a agentes biológicos
e condenou a autarquia a revisar o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
concedendo-lhe aposentadoria especial. Em suas razões, alega que o PPP apresentado pelo
autor não possui responsável técnico pelos registros biológicos antes de 09/1991. Sustenta
que não havendo tais registros em relação aos períodos laborados pelo autor, e não estando
os PPP’s acompanhados de laudos técnicos emitidos por médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho, não podem os mesmos constituir prova hábil da exposição
alegada (evento 31, RecIno1, fl. 04).

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. De fato, a IN INSS/PRES n. 77, de 21 de janeiro de 2015, exige, em seu art.
264, que o PPP indique os responsáveis pelas informações nele contidas. Dessa forma, a
identificação dos responsáveis técnicos pelo monitoramento ambiental deve constar do
formulário.

4. Essa é a regra geral. Entretanto, verifica-se que o autor trabalha na mesma
empresa (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e desempenha a mesma função (ajudante A)
desde 25/02/1980 (evento 1, OUT2, fls. 16-17). Sendo assim, deve-se privilegiar a
interpretação segundo a qual o segurado não pode ser prejudicado pela ausência de
responsável pelos registros em determinadas épocas da empresa, até, porque, no caso dos
autos, é possível presumir, com suficiente margem de segurança, que, senão melhores, as
condições atuais de trabalho são idênticas às da época da prestação dos serviços, visto que o
progresso das condições laborais caminha no sentido de reduzir os riscos e a insalubridade do
trabalho, e não o contrário.

5. Por isso, o período anterior a 09/1991 deve ser mantido como tempo especial,
nos termos da sentença.

6. Isenção de custas processuais. Condeno o INSS, recorrente vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.
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7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000234300v3 e do código CRC 77201c67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5008636-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JAIR VIEIRA DE MORAIS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão
em embargos de declaração que modificou o julgado e fixou a verba honorária devida pelo
recorrente vencido em 10% sobre o valor da causa.

2. Alega o embargante, em síntese, que foi atribuída à causa o valor de R$
50.000,00 e que o único pedido julgado procedente na ação foi o de averbação de períodos
comuns não registrados no CNIS, aduzindo, assim, que o pagamento de verba honorária no
montante de R$ 5.000,00, no caso dos autos, se mostra excessivo, levando-se em
consideração o proveito econômico obtido. Pugna pela fixação equitativa da verba honorária,
nos termos do §3º do art. 85 do CPC.

VOTO

3. Com razão a embargante. Com efeito, nos termos do art. 85 do CPC,
tratando-se de Fazenda Pública a fixação da verba honorária por equidade é permitida
levando-se em consideração o proveito econômico obtido pela parte, afastando-se, nesse caso,
a utilização de percentual do valor da causa e admitindo-se, excepcionalmente, o arbitramento
por equidade, com aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

4. No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. (...) Honorários. Redução da verba honorária. Valor fixado em
montante exorbitante, diante da diminuta complexidade da causa. Impossibilidade, nesta
hipótese, de utilização de percentual do valor da causa, admitindo-se, excepcionalmente, o
arbitramento por equidade. Inteligência dos arts. 85, §2º, IV e §8º do CPC. Aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido." 
(TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0211179-51.2013.8.26.0014, Rel. Djalma Lofrano
Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15/08/2018);

"(...) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Valor que se mostrou excessivo -
Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro - Aplicação do art. 85, § 8º do Código
de Processo Civil - Considerados os parâmetros estabelecidos pelas alíneas do §2º, artigo
85, do Código de Processo Civil - Valor reduzido - Recurso oficial que se considera
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interposto - Ação, na origem, julgada procedente – Sentença reformada apenas para reduzir
os honorários advocatícios – Recurso oficial desprovido, dando-se provimento ao recurso
voluntário. (...)Entendo ser hipótese de exceção à regra do art. 85, § 2º do Código de
Processo Civil, em que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos do §
8º mencionado artigo legal.(...)" (TJSP, Apelação n. 1001372-70.2016.8.26.0142, Rel. Ana
Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. 13/08/2018);

"(...) Sucumbência – Verba honorária – Advogado apelante que objetiva o
arbitramento da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$
59.638,20, atualizado desde o ajuizamento da ação, com apoio no art. 85, § 2º, do atual CPC
– Descabimento - Fixação por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do atual CPC -
Aplicação do princípio da razoabilidade, consagrado no art. 8º do atual CPC, à verba
honorária advocatícia - Precedentes do TJSP. Sucumbência – Verba honorária - Atual CPC
que veda não apenas o aviltamento da verba honorária decorrente de sua fixação em
patamar irrisório, mas também o seu arbitramento em valor que ocasione o
enriquecimento sem causa - Justa remuneração devida ao advogado pelos serviços
prestados que há de ser valorizada em cada caso – Verba honorária, de modo mais justo,
estipulada em R$ 2.000,00 – Sentença reformada nesse ponto - Apelo do advogado da corré
provido em parte. (...)(TJSP, Apelação n. 1009814-17.2016.8.26.0565, Rel. José Marcos
Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j.16/08/2018);

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença. Processamento
do incidente rejeitado. Pretensão à majoração. Aplicação do §2º, do art. 85, do CPC, que
redundaria em valor excessivo. Valor da causa elevado, que pode resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Apreciação equitativa. Aplicação,
por analogia, do §8º, do art. 85, CPC. Precedentes. Honorários bem fixados. Manutenção.
Recurso não provido." (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2083066-14.2018.8.26.0000, Rel.
Fernanda Gomes Camacho, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2018, grifou-se)

5. Pois bem, embora os pedidos da parte autora tenham sido de averbação e
pagamento, verifico que o INSS foi condenado apenas na averbação das contribuições,
motivo pelo qual acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS e fixo a verba
honorária, moderadamente, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

6. O dispositivo do voto-ementa embargado, quanto à fixação da verba
honorária, passa a ter o seguinte teor:

“Condeno o recorrente vencido - INSS - ao pagamento da verba honorária,
que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85 do NCPC, c/c art. 55 da Lei
9.099/95.”

Voto por acolher os embargos de declaração, nos termos supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268511v2 e do código CRC 974db16a.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0037529-41.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DARCI GOMES DE SOUSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício de
aposentadoria por idade híbrida (doc7, ev1).

Sentença (evento 20): julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício,
pois considerou que ela somente trabalhou como segurada especial a partir de 2012, já
reconhecido administrativamente.

Razões da parte recorrente (evento 24): diz que há prova material suficiente para comprovar
a carência exigida, bem como, por outro lado, defende a desnecessidade de tal prova para todo
o período e pede a relativização da prova oral, na parte contrária a sua pretensão, tendo em
vista que, para o diarista rural, a exigência da prova material deve ser relativizada. 

Elementos para aferir a pretensão posta em Juízo:

a) data de nascimento: 05/05/1952 (ev1, fl.10);

b) atividades declaradas: urbana (ev34), meeiro (ev11 / fl.108) diarista  (ev24) e
proprietária rural (ev11 / fl. 111);

c) data de entrada do requerimento administrativo: 20/09/2017 (ev1, fl.42) -
benefício de aposentadoria por idade híbrida;

d) documentos apresentados pela parte autora:

* Resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição comum (ev1 /
fl. 41)

* Documento emitido pela Receita Federal em 20/06/2014 com dados do
imóvel no Córrego de Santa Maria/ São Mateus e do titular do imóvel Darci
Gomes de Sousa (ev1 / fl. 45-47)

* Contrato de parceria agrícola de café entre José Moreira dos Reis e
Francisco Moreira, firmado em 20/08/2001, com duração de três anos (ev1,
fl.48-50)
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* Parte de contrato de permuta de imóveis em 07/11/2011 entre Wanderleia
Gomes de Sousa e Zozino Pavesi/ Maria da Conceção Rosario Pavezi (ev11 /
fls. 71-72)

* Recibo de entrega da declaração do ITR em 19/10/2016 (ev11 / fl. 74)

* Notas fiscais emitidas em 09/04/2008, em nome de Darci Gomes de Sousa
(ev11 / fl. 76-77)

* Declaração de aptidão ao Pronaf de 28/09/2009, em nome de Wanderleia
Gomes de Souza (ev11 / fl. 78)

* Declaração de aptidão ao Pronaf de 16/02/2012, em nome de Darci Gomes de
Sousa (ev11 / fl. 79)

* Nota fiscal emitida em 20/02/2009 em nome de Wandeleia Gomes de Sousa
(ev11 / fl. 80)

* Declaração de escolaridade emitida em 04/10/2017 de Francielle Gomes
Moreira, nascido em 05/02/1998, filho de Francisco Moreira e Darci Gomes de
Sousa (ev11 / fl. 81)

* Declaração de aptidão ao Pronaf de 19/10/2016, em nome de Darci Gomes de
Sousa (ev11 / fl. 82)

* Documento de outorga para captação de água. Processo autuado em
15/02/2012. Interessado Darci Gomes de Souza (ev11 / fl. 83)

* Procuração de Marcos Luiz Machado dos Santos para Wanderleia Gomes de
Sousa de plenos poderes sobre terreno rural situado no Córrego do Palmito
(ev11 / fls. 84-85)

* Escritura pública de compra e venda do terreno rural situado no Córrego do
Palmito, comprado por Marcos Luiz Machado dos Santos. (ev11 / fls.86-88)

* Comprovante de residência de agosto/2017, Crg Sta Maria, em nome de Darci
Gomes de Souza (ev11 / fl.93).

e) audiência realizada em 07/06/2018 (ev16), com oitiva de depoimento pessoal
e de três testemunhas. Segue transcrição dos principais trechos que constam na
sentença:

A parte autora informou em seu depoimento pessoal que não trabalha há cerca de um
ano; que tem terra há seis anos no km 23; que tem um alqueire de terra; que tem café e
pimenta na terra; que agora as filhas ajudam; que foi casada com Domingos Viturino,
mas se separou há mais de 30 anos; que mora com Francisco Moreira há vinte anos,
mas não é casada; que ele trabalha na roça; que antes trabalhava na terra da filha
Wanderléia; que era no Palmitinho; que morou lá uns cinco anos; que tinha café e
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pimenta; que antes trabalhou para Zé Branco, no Córrego do Índio, por três anos; que
tinha contrato em nome do companheiro Francisco Moreira; que está recebendo
benefício assistencial – LOAS há dois meses. 

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que a terra do Zé Branco fica em Aracruz;
que conheceu a autora há vinte anos na terra do Zé  Branco, no Córrego do Índio; que
a terra do Zé Branco, na verdade, fica no Palmitinho; que Córrego do Índio é mesma
coisa que Palmitinho, mesma localidade; que tinham plantação de pimenta e café; que o
depoente era ambulante e passava lá toda semana; que a autora saiu da terra e depois
foi viver no km 23; que passou muito tempo sem ver a autora e tem uns quatro ou cinco
anos que encontra a autora no km 23; que não vê trabalhando, só passa na casa para
vender e vê que ela tem roça .

A outra testemunha afirmou que tem dez anos que conhece a autora lá do Palmitinho;
que ela trabalhava na roça; que morou nessa terra na faixa de cinco anos; que a terra
era da família e tinha o esposo que trabalhava na roça.

Por fim a última testemunha esclareceu que conheceu a autora há cerca de 20 anos; que
conheceu a autora na terra do Zé Branco, no Córrego do Índio; que morava perto; que
ela trabalhava na roça de café e lavoura branca; que nessa época ela trabalhava e
tinha ajuda do marido; que ficou três anos na terra; que agora mora no Km 23; que foi
lá visitar a autora uma vez; que tem um ano e pouco que ela parou de trabalhar por
problemas de saúde.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
importa para o deslinde desta demanda.

“Considerando que a parte autora completou 60 anos em 05/05/2012, na data do
requerimento administrativo feito em 20/09/2017 (Evento 11, OUT17 – fl. 31), resta
comprovado que cumpria o requisito etário. [...] Na hipótese em análise, é de se notar que a
carência a ser considerada é de 180 meses ou 15 anos. A parte autora alega que exerceu
atividade rural como diarista, meeira e como proprietária, que pretende seja somado aos
demais tempo de contribuição para que seja concedida aposentadoria por idade, na
modalidade híbrida (mista), somando tempo rural com tempo urbano. [...] A prova documental
apresentada não é satisfatória. Além disso, o depoimento pessoal não foi corroborado pela
prova testemunhal, eis que não foram mencionados detalhes sobre o alegado trabalho rural da
autora, seja como diarista, o que somente poderia ser considerado até dezembro/2010, ou
mesmo em sua pequena propriedade rural, adquirida em 2013.”

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 05/05/1952 (ev1, fl.10) e que requereu a aposentadoria
por idade híbrida em 20/09/2017 (ev1, fl.42), sendo que atingiu a idade mínima de 60 anos
para o benefício em 2012, quando a carência exigida era de 180 meses/contribuições. 

Preceitua o § 2º do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.
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Conforme extrato de contribuições previdenciárias (ev34), a parte autora laborou no meio
urbano como empregado de forma intermitente entre 06/08/1982 e  12/04/1994, totalizando-
se 02 anos 10 meses e 16 dias de tempo de contribuição comum (ev11_anexo2, fl.16).

Além disso, observa-se nos autos também que o INSS homologou período de atividade rural
de 16/02/2012 a 20/09/2017 (ev11_anexo3, fl. 17).

Assim, é necessário verificar a condição de labor rural anterior a 2012.

Os documentos apresentados são datados a partir de 2012, ao passo que há apenas duas notas
fiscais em nome da autora emitidas em 2008 (ev11 / fl. 76-77), o que não é suficiente para
comprovar atividade rural habitual.

A parte autora afirmou que se separou de Domingos Viturino há mais de 30 anos e que mora
com Francisco Moreira (que trabalha na roça) há vinte anos, mas não é casada com ele, tendo
juntado aos autos o contrato de parceria agrícola de café entre José Moreira dos Reis (parceiro
outorgante) e Francisco Moreira (parceiro outorgado), firmado em 20/08/2001 no Município
de Aracruz, com duração de três anos (ev1, fl.48-50).

A apresentação de documentos em nome do esposo/companheiro é amplamente aceita pela
jurisprudência como início de prova material (Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, Pedido de Uniformização de Jurisprudência, processo n° 2003.70.01.006182-
7, DJU 07/04/2005, Relator Juiz Federal Renato Toniasso); (Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo n°
2004.80.14.000154-1, DJU 25/02/2005, Relatora Juíza Federal Mônica Sifuentes).

Contudo, não há prova de que a autora e o Sr. Francisco Moreira eram companheiros na época
do contrato de parceria agrícola firmado com este último, pois consta que o parceiro
outorgante (Francisco Moreira) era casado, sendo que o referido contrato foi celebrado no
Município de Aracruz, constando apenas o nome do alegado companheiro, enquanto a parte
autora afirmou que morava em São Mateus.

Ademais, o depoimento pessoal não foi corroborado pela prova testemunhal, eis que não
foram mencionados detalhes sobre o alegado trabalho rural da autora, seja como diarista ou
meeira.

Destaca-se que, o labor de diarista é marcado de notória intermitência e sazonalidade, logo,
não se pode crer que o trabalho ocorria ao longo de todo ano. Assim, ainda que isso fosse
fato, já que não comprovado, seu trabalho perduraria por no máximo dois ou três meses ao
ano, inclusive essa é a praxe em contratos com prazo determinado, o que é insuficiente à
carência. Por tudo isso, ainda que o diarista rural, independentemente de contribuição para a
Previdência, possa computar o período de trabalho para fins de aposentadoria, deve
comprovar que o fez por todo o ano e não somente alguns meses, pois assim não alcança a
carência para tanto, no caso, 180 meses/contribuição. 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
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não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem custas. Condeno a parte
recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e negar-lhe provimento, conforme
fundamentação supra. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000250024v43 e do código CRC dfde972d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5002885-06.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARTUR LIMA FREIRE (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que o
condenou a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade rural. Em suas razões,
alega que: a) o autor apresentou apenas a cópia da CTPS que indica apenas alguns períodos
de trabalho como rural; b) segundo o CNIS, o autor possui diversos vínculos como
empregado registrados, sendo que a maior parte se refere a trabalho urbano; e c) não constam
dos autos quaisquer contratos de parceria. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 60
anos de idade para os homens trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O
autor completou 60 anos de idade em 22/12/2017 (evento 1, ANEXO3, fl. 02) e requereu o
benefício de aposentadoria por idade rural em 03/01/2018 (evento 1, ANEXO3, fl. 24). Resta
cumprido, portanto, esse requisito.

4. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como o autor pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

 5. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

 6. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.
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 7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material,
desde que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

8. No caso dos autos, com o objetivo de demonstrar exercício de atividade rural,
o autor apresentou os seguintes documentos: a) CTPS (ev. 1, anexo 3, fls. 05-16), onde
constam os seguintes registros: a.1) trabalho, no período de 22/07/1976 a 27/04/1977, na
Comini - Companhia de Investimentos Imobiliários e Construções Ltda., como servente; a.2)
trabalho, no período de 02/05/1978 a 05/12/1978, na Flonibra S/A, como trabalhador braçal;
a.3) trabalho, no período de 07/04/1987 a 05/12/1989, na Aracruz Florestal S/A, como
ajudante geral; a.4) trabalho, no período de 01/08/1990 a 23/11/1990, na Soterra - Máquinas e
Serviços Ltda., como ajudante de campo; a.5) trabalho, no período de 01/07/1991 a
06/12/1991, para Luiz Otávio dos Santos Amaral, como caseiro; a.6) trabalho, no período de
09/12/1991 a 30/07/1993, no Condomínio Edifício Ouro Velho, como servente; a.7) trabalho,
no período de 10/01/1994 a 20/07/1994, na Construtora Liderança Ltda., como servente; a.8)
trabalho, no período de 04/01/1995 a 12/01/1996, na Construtora Liderança Ltda., como
servente; a.9) trabalho, no período de 01/05/2011 a 08/07/2011, para Rubens Domingos
Cremasco, como safrista com contrato; a.10) trabalho, no período de 01/03/2001 a
07/08/2001, para Sônia Maria Zoboli Cossatti, como trabalhador rural; b) comprovante de
pagamento de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muqui, referente aos
meses de janeiro a agosto de 2014 (ev. 1, anexo 3, fl. 17); c) contrato de assentamento
celebrado entre o autor e o Incra, cujo objeto era a destinação ao autor de parcela do Projeto
de Assentamento PA Aliança para que ele exercesse atividade agrária (ev. 1, anexo 3, fls. 18-
19); d) certidão emitida pelo Incra, em 07/12/2017, declarando que autor havia sido assentado
no Projeto de Assentamento PA 17 de Abril, onde desenvolvia atividades rurais em regime de
economia familiar no lote que lhe foi destinado de 29/08/2002 a 10/12/2013 (ev. 1, anexo 3,
fl. 20); e) certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) emitido em 14/12/2009 (ev. 1, anexo
3, fl. 21); f) carteira de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muqui, com data de
admissão em 13/05/2004, onde consta lavrador como profissão e assentado como categoria
(ev. 1, anexo 3, fl. 23-24).

9. O INSS, em recurso inominado, afirma que o autor possuía diversos vínculos
como empregado registrados, sendo que a maior parte se referia a trabalho urbano.

10. Sobre as alegações do INSS, deve-se dizer que o Cnis juntado no ev. 11,
out1, fls. 01-05, refere-se à ex-esposa (Maria Aparecida Justo Freire) do autor. Ademais,
mesmo que ela e o autor ainda fossem casados, o fato de que ela recebia renda equivalente a
um salário mínimo não descaracterizaria o trabalho em regime de economia familiar, tendo
em vista que a atividade rural continuaria sendo necessária para a subsistência da família.
(STJ, ADREsp 200900619370).

11. Dessa forma, de acordo com a sentença, o autor apresentou início de prova
material de exercício de atividade rural em regime de economia familiar, por 180 meses,
referente ao período imediatamente anterior ao requerimento, conforme listagem contida no
item 8, acima. A sentença também afirma que a prova testemunhal e o depoimento pessoal

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 338



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 61/596

5002885-06.2018.4.02.5002 500000255515 .V3 JES10745© JES10745

foram harmônicos no sentido do trabalho rural do autor. Dessa forma, o autor faz jus à
aposentadoria por idade pleiteada, devendo a sentença ser mantida pelos próprios
fundamentos.

12. Isenção de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

13. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000255515v3 e do código CRC db0c70b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000262-66.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ESTER FREIRE ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia:  a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural, na condição de segurada especial, desde a data do requerimento administrativo,
18/05/2017 (Ev. 1, doc. 1).

Sentença (Evento 30): julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude da
ausência de interesse de agir, por inexistência de prova material quando da realização do
requerimento administrativo.

Razões da parte recorrente – parte autora (Evento 35): afirma que há provas materiais para o
labor rural que deveriam ter sido consideradas pela autarquia federal. Alega que por equívoco
não apresentou o contrato de parceria agrícola de 30/10/1999 a 30/10/2002, e que seria
desnecessária a sua apresentação, pois a carência deve ser demonstrada entre 2002 e 2017, ou
seja, os últimos 15 anos de exercício de atividade rural antes da idade mínima ou do
requerimento administrativo, o que foi feito.

A controvérsia cinge-se a comprovação se a parte autora possui qualidade ou não de segurada
especial pelo tempo de carência do benefício.

VOTO

Sabe-se que a parte nasceu em 31/12/1961 (ev 1, doc. 4) e que requereu sua aposentadoria por
idade em 18/05/2017 (Ev 1, doc. 5), sendo que atingiu a idade mínima para o benefício em
2016, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de carência
exigido por lei, a recorrente juntou aos autos, como início de prova material, o Contrato de
Parceria Agrícola (30/10/1999 a 30/10/2002), constando, João Batista da Fonseca
(companheiro da parte autora) como parceiro outorgado, sendo que a cláusula primeira faz
referência ao labor exercido juntamente com sua companheira, ora recorrente (ev.1, doc. 6);
Escritura Pública de partilha de bens, datada em 31/03/2011, com herança deixada para seu
companheiro de terras rurais (ev.1, doc. 7); 3 notas fiscais de 14/10/2011, 18/06/2014 e
04/08/2016 onde constam o nome do companheiro da parte autora como produtor de café
(ev.01, doc. 8) e um comprovante de residência em nome do companheiro, de 2018 (ev.1, doc.
4).
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Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, a qual deverá obedecer a
tabela consignada no art. 142 da pré-citada Lei.

A apresentação de documentos em nome do esposo da parte autora é amplamente aceita pela
jurisprudência como início de prova material (Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, Pedido de Uniformização de Jurisprudência, processo n° 2003.70.01.006182-
7, DJU 07/04/2005, Relator Juiz Federal Renato Toniasso); (Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo n°
2004.80.14.000154-1, DJU 25/02/2005, Relatora Juíza Federal Mônica Sifuentes).

Da mesma forma, o entendimento estampado no Enunciado nº 1, do 1º FOREPREV, que
assim dispõe: A prova do trabalho rural de um cônjuge gera presunção relativa do exercício
de atividade rurícula pelo outro.

Por outro lado, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.  Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL A NÃO
CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO. 1. Nos termos da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação do tempo de
serviço rural, não é exigida prova documental de todo o período laborado nas
lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova material,
desde que corroborada por via testemunhal idônea. 2. Impossível o
reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a comprovação
testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1180335/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
28/06/2011, DJe 03/08/2011)” (Grifei)

Por isso, todas as provas juntadas aos autos são eficientes à comprovação do labor rurícola,
quer como parceira agricola, quer como pequena proprietária.

Ressalto que para um correto julgamento do pleito recursal, o processo foi convertido em
diligência (ev.44) para realização de audiência, com colheita do depoimento pessoal e oitiva
de testemunhas (ev. 55). 

Quanto à prova testemunhal (EV.55), foram ouvidas duas testemunhas, que são vizinhas da
parte autora e de seu companheiro, sendo que seus depoimentos foram uníssonos ao confirmar
que a recorrente sempre trabalhou no meio rural, com o cultivo de café e milho, inicialmente
para o Sr. Guilherme e após a morte do sogro da demandante, em propriedade de seu
companheiro, herdada
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Por certo que nos locais onde ela residia e que era os mesmos em que seu marido desenvolvia
o contrato, já realçado, a autora desempenhava diversos trabalhos no campo na condição de
parceira agrícola por contrato formal ou verbal e, posteriormente, na condição de
pequena proprietária das terras deixadas como herança pelo falecido sogro, o que foi
confirmado pelas testemunhas.

Ressalta-se, ainda, o fato de que a recorrente e seu marido nunca tiveram vínculos urbanos e
que ele encontra-se aposentado por idade na condição de segurado especial rural, reafirmando
a conclusão obtida através de provas documentais e testemunhais, em sentido do exercício
único e exclusivo de atividade campesina familiar por período superior ao exigido como
carência para qualificação como segurado especial, fazendo jus ao benefício de aposentadoria.

Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu atividades rurais pelo prazo de carência
do benefício.

Diante de todo o exposto, entendo por suficiente as provas materiais juntadas, corroboradas
pela prova oral produzida, motivo pelo qual afasto a sentença que extinguiu o ação sem
resolução de mérito e, considerando todos os documentos juntados, bem como a prova
testemunhal, aprecio o mérito da demanda para julgar procedente a ação e condenar o INSS a
conceder aposentadoria por idade à parte autora desde a DER, em 18/05/2017. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE
PROVIMENTO para, apreciando o mérito da ação, julgar procedente o pedido e condenar o
INSS ao pagamento da aposentadoria rural desde a DER (18/05/2017) e a pagar os atrasados,
com juros desde a citação e correção monetária desde a verba devida, tudo consoante índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000228874v26 e do código CRC 6f909f67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5002444-25.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IRANI BARCELOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural, na condição de segurada especial, desde 12/07/2017 (Ev 1, doc. 4).

Sentença (Evento 22): julgou procedente o pleito, tendo em vista a existência de prova
material corroborada pela prova oral, bem como pelo valor auferido pelo marido em razão de
labor urbano/aposentadoria, cerca de 1,5 salário mínimo, incapaz de descaracterizar a
condição de segurada especial da parte autora.

Razões da parte recorrente – INSS (Evento 27): afirma que o marido da parte autora sempre
laborou como urbano e que desde 2013 encontra-se aposentado e auferindo cerca de R$
1.700,00, descaracterizando, portanto o regime de economia familiar.

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial da parte autora pelo tempo de
carência do benefício.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 05/07/1962 (ev 1, doc 3, fl. 7) e que requereu sua
aposentadoria por idade em 12/07/2017 (ev 1, doc. 4, fl.1), sendo que atingiu a idade mínima
para o benefício em 2017, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de carência
exigido por lei, a parte autora juntou aos autos:

Certidão de casamento indicando a profissão do esposo como lavrador (Evento 1, doc.
3, fl. 5), datada em 1978.

Contrato de parceria agrícola com duração indeterminada em nome da autora datado de
2005 (Evento 1, doc. 3, fls. 9/10), reconhecendo ainda contrato oral preexistente, desde
01/02/2000.

Declaração de exercício de atividade rural, emitido pelo sindicato dos trabalhadores
rurais, pelo período de 01/02/2000 a 14/08/2017, emitido em 18/09/2017 (fl. 2 e 3, doc.
3, ev.1).

Aditivo contratual, com fixação do vencimento do contrato de comodato agrícola para
03/06/2026, emitido em 03/06/2011 (fl.11, doc. 3, ev.1).
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Preceitua o § 2º do art. 48 que o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição
correspondente à carência do benefício pretendido.

Por outro lado, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.  Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL A NÃO
CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO. 1. Nos termos da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação do tempo de
serviço rural, não é exigida prova documental de todo o período laborado nas
lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova material,
desde que corroborada por via testemunhal idônea. 2. Impossível o
reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a comprovação
testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1180335/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
28/06/2011, DJe 03/08/2011)” (Grifei)

Os documentos carreados são suficientes para ultrapassar esse momento e possibilitar a
aferição das demais provas, no caso, a oral.

Por seu turno, quanto à prova oral reproduzida na sentença, se mostrou a contento sobre sua
ocupação, tendo esclarecido que nos últimos 15 anos anteriores à idade mínima e/ou DER,
exerceu atividade rural, independentemente do labor urbano do marido.

No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma, data ou aspecto,
caracterizam a parte autora como rural. O próprio fato de não existir nenhum registro urbano
da parte autora (CNIS de doc 1, ev 9) dentro do período de carência demonstra a credibilidade
daqueles documentos e conduz à lógica, sua condição como segurada especial, até porque
todas as testemunhas ouvidas apontam para isso.

Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu atividades rurais pelo prazo de carência
do benefício.

Por outro lado, o CNIS de seu marido indicou labor urbano por toda a vida (ev 9, doc 2),
sendo que desde 2013 aufere os proventos do benefício de aposentadoria, no valor de um
salário mínimo e meio.

Esclareço que o próprio INSS, mesmo de posse dessa informação, homologou o período rural
da autora entre 21/11/2005 a 12/07/2017 (ev 1, doc 4), convindo anotar que concedeu o
benefício de auxílio doença no ano de 2007 na qualidade de segurada especial (ev. 9, OUT
1). 
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Quanto ao período anterior a 2005, de se dizer que a aferição não deve recair somente sobre
ele (cônjuge), mas sim e principalmente sobre ela (parte autora). É que, o trabalho urbano
desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo, aquele desenvolvido
pelo marido da autora, não pode prejudicá-la, quando os valores auferidos não são de grande
monta. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM
NOME DE TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. ART.
143 DA LEI 8.213/91. DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
URBANA POR MEMBRO DA FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO
DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de
atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é
meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros
documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. II - Na hipótese dos
autos, houve o necessário início de prova material, pois a autora apresentou
documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência
desta Corte. III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador
rural enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei
em comento, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário
mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, o que
restou comprovado pela Autora. IV - Este Superior Tribunal de Justiça
considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros da
família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial
dos demais. V - Agravo interno desprovido.(ADRESP 200900619370,
GILSON DIPP, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)

Portanto, o exercício de atividade urbana por membro da família, por si só, não é suficiente
para desqualificá-la como segurada especial.

Inclusive, mutatis mutandis, tal excepcionalidade e critério estão previstos na própria Lei de
Benefícios, quando se refere ao rendimento mínimo recebido pelo próprio segurado
requerente do benefício:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na
condição de:

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra
fonte de rendimento, exceto se decorrente de:
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I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo
valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da
Previdência Social;

No caso, o marido auferia, antes de se aposentar em 2013, pouco mais de um salário mínimo,
pelo que, relativizo o comando legal em razão da superação ínfima de valor.

Ressalto que a relativização da legislação de regência - quando as demais condições são
observadas, diante do contexto pessoal do segurado - é aceita pela jurisprudência em diversos
casos, como quando a propriedade ultrapassa os quatro módulos rurais, quando a renda do
cônjuge urbano ultrapassa o salário mínimo, entre outros.

Por essa razão, o labor desenvolvido por ela e o produto desse trabalho foi relevante para seu
sustento no período entre 01/02/2000 a 21/11/2005, em razão de contrato rural
verbal, preexistente ao contrato formal de parceria, ora já citado, que, somado ao período já
reconhecido pelo INSS, é suficiente ao benefício. 

Nessas condições, conheço do recurso do INSS e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Isenção de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c
art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000250018v5 e do código CRC ab2cbd23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0005530-33.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANGELITA RAIMUNDO RUFINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural desde 18/08/2017 (ev.1, doc.1).

Sentença (evento 20): julgou improcedente o pedido, tendo em vista ausência de provas a
comprovar o exercício de atividade rurícola, na condição de segurada especial, pela parte
autora.

Razões da parte recorrente – PARTE AUTORA (evento 26): afirma que a sentença deve
ser reformada, tendo em vista robustas provas que confirmam o labor campesino, bem como
afirma que sempre trabalhou na propriedade rural, tirando  dela todo o seu sustento.

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial da parte autora pelo tempo de
carência do benefício.

Sabe-se que a parte autora nasceu em 1959 (ev.1, doc. 2, fl. 12) e que requereu sua
aposentadoria por idade em 18/08/2017 (ev.1, doc.2, fl. 68), quando já contava a idade
mínima para o benefício (55 anos) desde 2014, ocasião em que a carência necessária era de
180 meses.

Preceitua o § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991 que o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido.

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de carência
exigido por lei, a parte autora juntou aos autos carteira de filiação ao sindicato dos
trabalhadores rurais (fl. 11, doc.1, ev.1), entretanto ilegível, impossibilitando a identificação
da titularidade do documento; recibo de compra de imóvel urbano em 1995 (fl. 12, doc.1,
ev.1); recibos de lojas comerciais constando endereço rural (ev.1, doc.1, fls. 15-21); certidão
de casamento, celebrado em 14/10/1970, em que consta lavrador como a profissão do genitor
da autora (fl. 22, doc.1, ev.1); conta de energia de 2005 de propriedade rural (fl. 7, doc.2,
ev.1); CTPS própria e do marido (fls. 15-27, do.2, ev.1); declaração de impostos da
propriedade rural relativos à fazenda "Fé em Deus” (fls. 28-37, doc. 2, ev.1).
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De se registrar que a residência da parte autora é na zona urbana, conforme declarado na
inicial e comprovado pelo documento de “declaração de residência” (fl.8, doc.1, ev.1), imóvel
que foi adquirido em 1995, conforem "recibo de venda" (fl. 12, doc.1, ev.1), ou seja, não
reside na propriedade rural onde teria trabalhado. 

O último comprovante de residência rural sequer está em seu nome ou de seu marido, datado
de 2005 (fl.7, doc.2, ev.1).

A recorrente não juntou um único documento da sua condição de segurada especial dentro do
período de carência (2002 a 2017), com exceção de sua CTPS que informa a existência de
poucos contratos por tempo determinado como empregada rural nos anos de 2006, 2008 e
2010, que perdurou por alguns meses do ano (CNIS, ev. 8). Todos esses períodos somados
não ultrapassam um ano de contribuição.

Diversos documentos poderiam ter sido confeccionados em nome da autora (ficha de
matrículo escolar dos filhos, ficha de saúde, endereço em zona rural, comprovante de
pagamento por dia de trabalho), a fim de comprovar a sua ocupação de segurada especial, mas
nada foi apresentado.

Pelo contrário, declarou e juntou aos autos prova da residência na zona urbana, o que já
demonstra a logística complicada de manter o mister rural, tendo que se deslocar do meio
urbano para o rural diariamente, o que se torna difícil de crer, tendo em vista a exigência
do labor rural contínuo. 

Ademais, no caso dos autos, o marido da parte autora sempre trabalhou como empregado e
contribuiu para o RGPS em valores superiores a um salário mínimo, ao passo que a
recorrente também trabalhou por 12 meses no meio urbano em 2011, bem como
contribuiu como facultativa de 08/2013 a 03/2016 e de 06/2016 a 02/2018 e de 04/2018 a
05/2018 (CNIS, ev.8, doc. 2 e 3).

As contribuições recolhidas como segurada facultativa demonstram a suficiência econômica
para o recolhimento das referidas contribuições, sem prejuízo da mantença do núcleo famíliar.
Frise-se que o segurado especial que trabalha em regime de economia familiar, dadas as
dificuldades que enfrenta, sequer necessita contribuir ao RGPS, mas desde que demonstre o
exercício do labor campesino em regime de economia familiar, de forma que o trabalho seja
indispensável a sua subsistência.

Reitere-se que o período de carência a ser provado pela recorrente é de 2002 a 2017,
entretanto, nesse período, observam-se várias contribuições sob a rubrica de segurado
facultativo, bem como um ano de labor urbano no ano de 2011. 

Assim, não há provas do efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.
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Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade
da justiça deferida nos autos.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000249990v11 e do código CRC d78d0438.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5003394-34.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEIDIMAR GOMES MOREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural, na condição de segurada especial desde o requerimento administrativo em
31/08/2018 (ev. 1).

Sentença (Ev. 34): julgou procedente o pedido, por considerar a parte autora segurada
especial pelo tempo superior ao mínimo de carência para o benefício.

Razões da parte recorrente - INSS (Ev. 41): diz que não há prova material para todo o
período de carência, principalmente para os períodos remotos, bem como pela falta de
comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, o que
descaracteriza sua condição de segurado especial.

VOTO

A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial da parte autora pelo tempo de
carência.

 A autora completou 55 anos de idade em 10.05.2017 (ev.1, doc. 3, fl. 4) e requereu o
benefício de aposentadoria por idade rural em 31.08.2018 (ev. 1, doc. 3, fl. 83). 

Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como a autora pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

A sentença julgou procedente o pedido, na parte que importa, com a seguinte fundamentação:

“Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

Certidão de casamento indicando a profissão do esposo como pescador ( Evento 12,
PROCADM1, fl. 17)

Contrato de parceria de 2003 (Evento 12, PROCADM1, fls. 18/19).
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Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido comprovado labor
por período muito superior à carência

Por fim, a propriedade de carros antigos e de pouco valor não desqualificam a qualidade de
segurada da autora, uma vez que não demonstram riqueza incompatível com o labor em
regime de economia familiar que foi plenamente comprovado.”

Não se pode olvidar, por outro lado, a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.  Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. LABOR
RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL A NÃO CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO. 1. Nos termos da
consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação do tempo de
serviço rural, não é exigida prova documental de todo o período laborado nas lides
campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova material, desde que
corroborada por via testemunhal idônea. 2. Impossível o reconhecimento do labor rural pelo
tempo postulado quando a comprovação testemunhal se mostra insuficiente para emprestar
eficácia à prova material colacionada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no REsp 1180335/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
28/06/2011, DJe 03/08/2011)” (Grifei)

No caso dos autos, a prova material juntada confirma que a parte autora foi parceira agrícola,
nos períodos de 22/08/2003 a 22/08/2006 (ev.12, doc.1, fl. 18 e 19) e que em 2007 o
seu marido adquiriu o “Sitio Jibóia”, com 0,9 hectares, pelo valor de 8 mil reais (ev. 12, doc.
1, fl. 53). Além disso, a certidão de casamento confirma que desde 1982 (data do casamento)
o esposo da parte autora já exercia atividade de lavrador.

Vale ressaltar o entendimento da súmula 6 da TNU, que diz: "A certidão de casamento ou
outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui
início razoável de prova material da atividade rurícola.". Assim, entendo por existente
o início de prova material a fim de comprovar o exercício da atividade rural da parte autora.

Os curtos períodos de labor urbano (ev.12, doc.1, fl. 92), como merendeira de escola
municipal, não descaracteriza a qualidade de segurada especial, convindo anotar que a prova
testemunhal afirmou que o trabalho urbano era exercido apenas em meio período e que após
seu desempenho retomava seu labor no campo.

Constata-se, desta forma, que há prova material suficiente a comprovar que a parte autora
exerceu atividade rural pelo prazo de carência do benefício, principalmente aliada à prova oral
colhida em audiência (ev.31) e referida na sentença nos seguintes termos: a prova testemunhal
e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido comprovado labor por período muito
superior à carência. Ressalte-se que o conjunto das declarações das testemunhas permitem
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concluir que a autora residia em área rural e exercia atividade rural cultivando mandioca
e maracujá e criando gado leiteiro, sendo essa a única fonte de renda dela e de seu marido,
que trabalhavam sem o auxílio de terceiros nos afazeres cotidianos.

Sendo assim, as provas documental e testemunhal, no sentido do exercício de atividade rural
em regime de economia familiar por período superior ao exigido como carência para
qualificação como segurado especial, autorizam a concessão do benefício pleiteado pela
autora.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo o recorrente apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art.
1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000233086v17 e do código CRC 2e70f23c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000474-90.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VERA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural desde 15/02/2017 (ev. 1, doc. 11).

Sentença (ev. 20): julgou improcedente o pedido, em razão de o trabalho urbano
desenvolvido pelo marido da autora e sua renda serem suficientes para manutenção de todo o
núcleo familiar.

Razões da parte recorrente (ev. 33): a parte autora diz que há prova material de sua
condição de segurada especial, bem como da necessidade de seu labor naquele meio
independentemente do labor urbano de seu marido, que apenas complementava a renda rural.
Aduz ainda que o marido recebia salário superior a 3 mil reais apenas eventualmente, quando
realizava horas extras, não sendo aquele o salário habitual.

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 04/10/1959 (ev. 1, doc. 4) e que requereu a
aposentadoria por idade em 15/02/2017 (ev. 1, doc. 11), sendo que atingiu a idade mínima
para o benefício em 2014 (55 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições
(15 anos).

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como segurada especial, visto que
comprovado o requisito etário.

Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como a autora pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja
baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.
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Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se consolidadas na
Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula n.
577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004)

Com o objetivo de provar o exercício de atividade rural pelo período legalmente exigido, a
recorrente apresentou os seguintes documentos, conforme descrito na sentença:

“carteira de identidade sindical rural, categoria parceira, com data de filiação em 15/7/1983
(evento 1, PROCADM5, fl. 10);

certidão de casamento dos pais da autora, com base em registro feito em 20/4/1966, em que
consta a profissão do pai de lavrador (evento 1, PROCADM5, fl. 12);

certidão de óbito do pai da autora, com base em registro feito em 31/8/2002, em que consta a
profissão dele de lavrador (evento 1, PROCADM5, fl. 13);

ficha de matrícula escolar em nome de filha, em que consta a qualificação da autora e seu
marido como lavradores, datada em 4/2/2004  (evento 1, PROCADM5, fls. 22-23);

conta de energia elétrica rural em nome do marido da autora, competência
dezembro/2016 (evento 1, PROCADM5, fl. 26);

recibo e declaração do ITR, exercício 1998, Sítio Limoeiro, em nome do pai da autora (evento
1, PROCADM5, fls. 27-28);

recibo e declaração do ITR, exercícios 2007 e 2016, Sítio Limoeiro, em nome da mãe da
autora (evento 1, PROCADM5, fls. 29-33);

CCIR 1996/1997 - Sítio Limoeiro, em nome do pai da autora  (evento 1, PROCADM5, fl. 34); 

CCIR 2003/2005 e 2015/2016 - Sítio Limoeiro, em nome da mãe da autora  (evento 1,
PROCADM5, fls. 35-36).”

No caso dos autos, a despeito da prova documental produzida e do fato de as testemunhas
terem afirmado o exercício de atividade rural, a pretensão da recorrente não merece acolhida.

Isso porque, contrário à sua pretensão, o fato de que seu marido, ao longo de todo o período
cujo reconhecimento a autora pretende (2002-2017), exerceu labor urbano com renda
considerável. Desde 1994 ele trabalha para o município de Anchieta (ev. 6, doc. 2), auferindo
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renda de mais de dois salários mínimos mensais, chegando a receber mais de R$ 3.000,00 em
alguns meses. Além disso, verifica-se a existência de vínculos urbanos com outras empresas
desde 1985, o que demonstra que o mesmo sempre exerceu atividade laborativa urbana.

Conforme bem analisado na sentença, o fato de o cônjuge ter exercido atividade urbana não
afasta a qualificação da autora como segurada especial, enquanto exercia individualmente a
atividade rural, desde que ficasse comprovada a indispensabilidade do labor rural para a
subsistência familiar. É o entendimento extraído da Súmula nº 41 da TNU. Entretanto,
demonstrou-se que a subsistência da família era garantida pela renda do marido, que era
superior ao salário mínimo.

Sendo assim, considero provado que a recorrente exerceu a atividade rural, mas sua atividade
habitual não era indispensável à própria subsistência, o que descaracteriza o regime de
economia familiar.

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000235223v15 e do código CRC 45ed3fed.
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Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
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RECURSO CÍVEL Nº 0021265-46.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NEDINA DA SILVA GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 23/03/2017 (fl. 5, doc2,
ev1).

Sentença (evento 15): julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício,
principalmente pelo fato de não possuir início de prova material suficiente para comprovar o
exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelos 15 anos anteriores a DER.

Razões da parte recorrente (evento 18): a parte autora diz que há prova material suficiente,
vez que foi rurícola/diarista por toda a sua vida, com seu ex-marido e na propriedade de seu
genitor, bem como possui ficha de matrícula de seus filhos em escola no meio rural desde
1988, devendo ser relativizada a exigência comprobatória para todo o período. 

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 05/06/1961 (fl. 3, doc. 2, ev. 1) e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 23/03/2017 (fl. 5, doc2, ev1), sendo que atingiu a idade
mínima para o benefício em 2016, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para comprovar o
exercício de atividade rural, seja em regime de economia familiar, como diarista ou
empregada rural, pelo tempo de carência necessário para a concessão do benefício.

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

Para tanto, a autora apresentou alguns documentos, quais sejam: certidão de casamento datado
de 1977, que não atesta a profissão da autora e do ex-cônjuge (fl. 4, doc. 3, ev. 1); certidão de
óbito do ex-marido da autora, ocorrido em 2004, onde consta o registro da profissão como
lavrador (fl. 11, doc. 3, ev.1). Contudo, apesar da certidão de óbito do ex-cônjuge da parte
autora trazer registro da profissão de lavrador, essa situação não pode ser estendida à parte
autora, pois permaneceu casada por apenas um ano, até 1978, como ela mesma declara
nas razões do recurso inominado, sendo que o divórcio foi realizado em 1997. Não há,
portanto, como considerar essa informação como início de prova material do alegado trabalho
rural.
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Foi apresentada a certidão de óbito do pai da autora datada de 1992 (fl. 12, doc. 3, ev. 1), que
embora conste a profissão dele como lavrador, da mesma forma não serve como início de
prova material para comprovar o alegado trabalho rural da autora, uma vez que após a
separação de fato, não há comprovação de que a recorrente retornou à residência dos
genitores. A declaração de fl. 28 e a ficha de atendimento ambulatorial (fls. 56-62, doc. 3, ev.
1) em que consta a profissão da autora como lavradora não possui relevante valor probatório,
eis que tem natureza declaratória.

As provas documentais mais relevantes são os documentos relativos à propriedade
pertencente à família da autora, que foi passada aos herdeiros (fls. 14-25, doc. 3, ev. 1), sendo
o quinhão herdado pela autora vendido para Silvino Oliosi, em 2006. Nos referidos
documentos, a recorrente é qualificada como lavradora, conforme contrato de compra e venda
de fls. 26-27, doc. 3, ev. 1; contrato de parceria agrícola celebrado pela autora para o período
de 14/07/2014 a 30/07/2017 (fls. 42-43, doc. 3, ev. 1); carteira de filiação ao sindicato dos
trabalhadores rurais em 07/07/2014, com anotação da profissão de trabalhadora rural, meeira
(fl. 66, doc.3, ev. 1); anotações de alguns vínculos para proprietários rurais da região em
2009, 2011, 2013 e 2014 (CNIS, fl 78, doc. 3, ev. 1).

Vale ressaltar que após ter se separado de fato de seu primeiro marido, em 1978, a parte
autora conviveu com um outro companheiro, que sempre desenvolveu atividade de natureza
urbana, de 1990 a 2010, como empregado, quando a partir dessa data passou a se beneficiar
de auxílio-doença, tendo sido convertido em aposentadoria por invalidez em 2014, conforme
consta no CNIS (doc. 3, ev. 1).

A recorrente juntou aos autos conta de energia de 2017 de sua titularidade em endereço
urbano (fl.4, doc. 2, ev.1), bem como recibo de compra e venda desse imóvel em 2015 (fl.7,
doc. 2, ev.1).

Causa certa estranheza, ainda, o valor pelo qual a autora transferiu seu quinhão de terra
herdado, qual seja R$ 178,57, no ano de 2006 (cláusula 2.1, fl. 26, doc. 3, ev.1) ao Sr. Silvino
Oliosi e após, terem firmado contrato de parceria agrícola (fl. 42, doc. 3, ev.1), de 2014 a
2017.

A alegação de labor rural durante toda a sua vida não condiz com a tardia vinculação ao
sindicato, apenas após 2014 (fl. 66, doc. 3, ev.1).

Ressalto, também, a existência de anotações de alguns vínculos na condição de empregado
em propriedades rurais da região em 2009, 2011, 2013 e 2014 (CNIS, doc. 3, ev. 1).

Já a alegação e relatos das testemunhas de ter sido diarista, em razão da notória intermitência
e sazonalidade da função, não se pode crer que o trabalho ocorria ao logo de todo o ano,
pois seu trabalho perduraria por no máximo dois ou três meses ao ano, inclusive essa é a
praxe em contratos com prazo determinado, sendo insuficiente para o preenchimento da
carência necessária para obtenção do benefício.

A título de esclarecimento, até porque se trata de alegações recorrentes nas audiências rurais,
todas as testemunhas ou mesmo autores já ouvidos por este Juízo, principalmente
proprietários rurais, foram uníssonos em afirmar que quando contratam diaristas é para a
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época da colheita, ou seja, em parte mínima do ano, pois para o restante dele são capazes, por
conta própria (núcleo familiar ou troca de dia com vizinhos) de manter a suas culturas
(capina, poda, replantio).

Por tudo isso, ainda que o diarista rural, independentemente de contribuição para a
Previdência, possa computar o período de trabalho para fins de aposentadoria, deve
comprovar que o fez por todo o ano e não somente alguns meses, pois assim não alcança a
carência para tanto, no caso, 180 meses/contribuição.

Por isso, não se pode dar maior relevância/prevalência à prova oral (testemunhal), sem prova
material mínima no período de carência.

Dessa forma, não há início de prova material referente ao período anterior a 1990 (casamento
de curta duração e documentos do genitor que não podem ser estendidos à recorrente). Não se
pode afirmar, também, que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar
no período de 1990 a 2010, porque seu companheiro tinha vínculo urbano, sendo  que após o
ano de 2010 passou a receber o benefício de auxílio doença, com conversão aposentadoria por
invalidez em 2014. Os demais vínculos como empregada rural ou diarista, ou mesmo o tempo
abarcado pela prova material em seu próprio nome (contrato de compra e venda e contrato de
parceria agrícola) não somam tempo de carência suficiente para a concessão do benefício
pleiteado.

Sendo assim, repita-se, não há como dar validade ao argumento de que teria trabalhado
ininterruptamente como rural por toda sua vida, mas sim, no máximo, por curtos períodos
dentro do período de carência, insuficiente ao benefício pretendido.

Diante disso, não merece reparo a sentença recorrida, por ausência de prova material pelo
tempo de carência do benefício.

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000230837v12 e do código CRC dee2b3e6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 344



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 81/596

0021265-46.2017.4.02.5052 500000230837 .V12 JESX51399© JES7058

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 344



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 82/596

5005490-25.2018.4.02.5001 500000243295 .V15 JESX51399© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5005490-25.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ARLENE MARIA QUINTINO FRINHAMI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural ou híbrida. Alega exercício de atividade rural de 30/09/1969 até 06/12/1982 e de
01/09/2001 até atualmente, e de 01/08/1980 a 31/01/1981 e de 20/05/1983 a 31/10/1983 como
tempo urbano (ev.1, petição inicial).

Sentença (ev. 47): julgou improcedente o pedido porque o marido da autora exercia trabalho
urbano e sua renda era suficiente para a manutenção de todo o núcleo familiar.

Razões da parte recorrente (ev. 56): a parte autora diz que há prova material de sua
condição de segurada especial, bem como diz que não reside mais com seu marido há muitos
anos. Afirma que ele mora na cidade e ela no meio rural.

VOTO

A recorrente completou 55 anos de idade em 30.09.2012 (ev. 1, doc. 4) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 07.12.2017 (ev.1, doc. 13, fl. 59), sendo que completou
60 anos em 30.09.2017. 

Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como a autora pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurada especial.

Com o objetivo de provar o exercício de atividade rural, apresentou os seguintes documentos:

Cadastro de imóveis rurais – CAFIR, emitido em 27/09/2017;

Certidão de nascimento em zona rural de 05/10/1957;

Identidade, carteira de filiação ao sindicato rural e título de eleitor do pai, de
1973;

Certidão de casamento dos pais de 1982;
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Declaração do sindicato rural, de 2017, declarando que a parte autora é
possuidora de parte do imóvel rural “sitio volta redonda” desde 22/04/2008;

Cadastro na prefeitura municipal de Alfredo Chaves como lavradora em 2006;

Ficha de matrícula de 1979 da autora no meio rural.

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

Tal, no entanto, não pode ser considerado para o caso, ainda que suas testemunhas tenham
afirmado seu labor rurícola.

Isso porque, contrários à pretensão, observa-se que seu marido exerceu atividade laboral
urbana de 01/1982 até 2008, quando se aposentou por tempo de contribuição. A parte autora
necessitava comprovar o exercício de atividade laboral rural  de 2002 a 2017, período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

Observa-se ainda que o marido da parte autora auferia, em média, R$ 2.800,00, por mês,
renda de valor substancial, suficiente para manter o núcleo familiar, bem como desde 12/2008
está aposentado e recebendo R$ 2.416,66, por mês (ev. 31, doc. 2).

Quanto ao complemento e renda urbana do marido, frise-se que a aferição não deve recair
somente sobre ele, mas sim e principalmente sobre ela. É que, em regra, o trabalho urbano
desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo, aquele desenvolvido
pelo marido da autora não poderia prejudicá-la – mas isso somente quando os valores
auferidos não são de grande monta/expressivos. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. ATIVIDADE RURAL.
COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI
8.213/91. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
CARÊNCIA. ART. 143 DA LEI 8.213/91. DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
URBANA POR MEMBRO DA FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O rol de documentos hábeis
à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei
8.213/91, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros
documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. II - Na hipótese dos autos, houve o
necessário início de prova material, pois a autora apresentou documentos em nome do marido,
o que também lhe aproveita, sendo despicienda a documentação em nome próprio, nos termos
da jurisprudência desta Corte. III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o
trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei
em comento, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo,
durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, o que restou comprovado pela Autora. IV
- Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade remunerada por um
dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de segurado
especial dos demais. V - Agravo interno desprovido. (ADRESP 200900619370, GILSON DIPP,
STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)
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No caso, o marido da autora auferia, repita-se, mais do que dois salários mínimos mensais,
pelo que, a relativização do comando legal é incabível diante do contexto de seu conjunto
familiar.

Quanto a isso, e a confirmar a renda suficiente do casal, o fato de possuírem bens materiais
que demonstram não se tratar de um regime de economia familiar, no qual a renda advinda da
terra é suficiente tão somente para a subsistência, convindo anotar que foi mencionado na
sentença que o marido da recorrente possui um microonibus de 16 lugares e um veículo da
marca/modelo Nissan Frontier.

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de contribuição a
parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir seu benefício.
Ora, não se nega a sua condição de proprietária/produtora rural, mas na condição de segurada
individual e não segurada especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação
previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo § 2º do art. 25 da Lei de
Custeio, o que não foi feito. 

Sendo assim, não há como dar validade ao argumento de que teria trabalhado como rural –
segurada especial – a partir de 2001, tendo em vista a elevada receita de seu marido, razão
pela qual não se pode dar maior relevância à prova oral (testemunhal), sem a prova material
mínima desses fatos.

Quanto a alegação de que não moram juntos e que a renda do marido não se estende a autora,
não prospera. Ressalto a contradição na petição inicial e no recurso inominado, visto que, na
exordial é alegado que “no ano de 2001, sem perspectivas, a autora e o seu marido
retornaram para o campo, onde permanecem até hoje”; e, no recurso, a autora sustenta que o
marido morava no meio urbano e a ela no meio rural. Sendo assim, ausente o divórcio ou
qualquer alegação de separação de fato, a renda do cônjuge constitui rendimento do núcleo
familiar.

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000243295v15 e do código CRC 0e65537d.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5020163-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE CARLOS PIMENTEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural desde 04/05/2018 (ev. 1, doc. 08).

Sentença (ev. 21): julgou improcedente o pedido, em razão de o trabalho urbano
desenvolvido pela esposa do autor e sua renda serem suficientes para manutenção de todo o
núcleo familiar.

Razões da parte recorrente (ev. 27): a parte autora diz que há prova material de sua
condição de segurada especial, bem como da necessidade de seu labor naquele meio
independentemente do labor urbano de sua esposa, que apenas complementava a renda rural.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 10/03/1958 (ev. 1, doc. 4) e que requereu a
aposentadoria por idade em 04/05/2018 (ev. 1, doc. 8), sendo que atingiu a idade mínima para
o benefício em 2018 (60 anos), quando a carência exigida era 180 meses/contribuições (15
anos).

A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurada especial.

Para tanto apresentou a seguinte prova material, conforme descrito na sentença:

“certidão de casamento realizado em janeiro de 1982, trazendo a sua profissão,
como lavrador e da esposa, como professora; comprovante de endereço rural
em seu nome; ficha de filiação de sindicato rural de Viana, em 1980; ficha de
matrícula escolar, informando a sua profissão, como agricultor; notas fiscais de
produtor; recibo de compra e venda de imóvel rural, tendo ele comprador,
datado de 17.12.1993 e escritura de compra e venda de outra propriedade
rural, tendo ele também como comprador, datada de setembro de 2005.”

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

No entanto, no caso, observa-se que sua esposa exerceu atividade laboral urbana de 02/81 até
12/2016, auferindo renda de valor substancial, superior a três salários mínimos mensais (ev.
12, doc. 1, fl. 21-36).
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Quanto ao complemento e renda urbana da esposa, frise-se que a aferição não deve recair
somente sobre ela. É que, em regra, o trabalho urbano desenvolvido por membro da família
não desqualifica os demais, logo, aquele desenvolvido pelo cônjuge do segurado não poderia
prejudicá-lo – mas isso somente quando os valores auferidos não são de grande
monta/expressivos. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM
NOME DE TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. ART.
143 DA LEI 8.213/91. DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
URBANA POR MEMBRO DA FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO
DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de
atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é
meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros
documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. II - Na hipótese dos
autos, houve o necessário início de prova material, pois a autora apresentou
documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência
desta Corte. III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador
rural enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei
em comento, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário
mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, o que
restou comprovado pela Autora. IV - Este Superior Tribunal de Justiça
considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros da
família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial
dos demais. V - Agravo interno desprovido.

(ADRESP 200900619370, GILSON DIPP, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:22/11/2010.)

Inclusive, mutatis mutandis, tal excepcionalidade e critério estão previstos na própria Lei de
Benefícios, quando se refere ao rendimento mínimo recebido pelo próprio(a) segurado(a)
requerente do benefício:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na
condição de:

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra
fonte de rendimento, exceto se decorrente de:
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I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo
valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da
Previdência Social;

Vê-se que, se o próprio(a) segurado(a) pretendente do benefício pode auferir rendimento
mínimo e ainda assim também gozar de mais um benefício, mais ainda quando apenas
o membro de sua família receber eventual rendimento mínimo ou próximo dele.

No caso, a esposa do autor auferia mais de três salários mínimos mensais, pelo que, a
relativização do comando legal é incabível diante do contexto de seu núcleo familiar,
convindo anotar que não se trata de um regime de economia familiar, pois não restou
comprovada a indispensabilidade do trabalho rural para a subsistência da família.

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de contribuição a
parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir seu benefício. Não
se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de segurado individual
e não segurado especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação previdenciária
prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de Custeio, o que não foi
feito. 

Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida.

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000244546v5 e do código CRC 88ffc367.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0501115-43.2017.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO LUIZ TONINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural desde 05/06/2014 (ev. 27).

Sentença (ev. 61): julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a qualidade
de segurada especial da parte autora, tendo em vista a descaracterização da atividade rural em
economia familiar, pois possui uma fiat strada, duas propriedades urbanas alugadas e duas
propriedades rurais.

Razões da parte recorrente (ev. 67): a parte autora diz que há prova material suficiente, de
que é trabalhador rural, agricultor, como o próprio INSS reconheceu à fl. 137, bem como
cumpriu o período de 180 contribuições exigido.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“O autor nasceu em 10/05/1954 (fl. 41). Quando requereu a aposentadoria em
05/06/2014, já havia completado 60 anos de idade, preenchendo o primeiro
requisito do benefício.

Quanto ao segundo requisito, a comprovação do tempo de serviço rural
depende de início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, comprovando que possui duas propriedades rurais, uma recebida
de herança e outra comprada. Na sua certidão de casamento, ocorrido em
23/01/1988, consta sua profissão de agricultor (fl. 41).

 O autor é beneficiário de pensão por morte urbana deixada pela sua esposa (fl.
278). Nas razões do indeferimento administrativo consta que o autor declarou
em entrevista administrativa que possui dois imóveis urbanos alugados que lhe
dão rendimento de R$ 900,00.

Foi realizada audiência, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos
de três testemunhas (fl. 321), os quais não foram convincentes quanto à
qualidade de segurado especial do autor. As testemunhas moram no Centro de
Fundão, assim como o autor. O autor afirmou que possui imóvel na área
urbana de Fundão e que há um tempo já alugou outro imóvel. A segunda
testemunha afirmou que o autor possui um veículo Fiat Strada.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 347



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 90/596

0501115-43.2017.4.02.5001 500000227612 .V3 JESX51399© JES7058

O conjunto probatório demonstra que a entidade familiar de que o autor é
integrante não vive em regime de economia familiar. Desta maneira, entendo
estar descaracterizada a condição de segurado especial da parte autora, sem a
qual é impossível conceder o benefício da aposentadoria por idade almejado na
inicial.”

VOTO

Sabe-se que o recorrente nasceu em 10/05/1954 (fl. 27, ev. 27) e que requereu a aposentadoria
por idade rural em 05/06/2014 (fl. 30, ev. 27), sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2014, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua
qualificação como segurado especial – rural em regime de economia familiar.

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

No caso, ressalto o fato de que o recorrente recebe pensão por morte no valor de um salário
mínimo (ev.43, doc. 6) desde 15/08/2013, em razão do falecimento de sua esposa, sendo que a
instituidora era filiada ao RGPS sob a rubrica de contribuinte individual (ev. 43, doc. 4), de
2017 a 2013.

Noutro ponto, observa-se que o recorrente possui duas propriedades rurais, sítio Andaluz,
com 36,5 hectares no distrito de Ibiraçu (ev. 28, fl. 53) e sítio Miramar, com 12.5 hectares, no
mesmo distrito (ev. 32, fl. 24), convindo anotar que nos recibos de entrega de ITR juntados,
de ambas as propriedades, o mesmo declara sua residência em área urbana do município de
Fundão (fl. 53, ev. 28 e fl. 24, ev. 32), demonstrando que sequer reside no meio rural.

Em sentido contrário à pretensão ainda, o recorrente declarou em entrevista administrativa ao
INSS, que possui duas propriedades urbanas, ambas alugadas que lhe dão rendimento de R$
900,00, valor declarado no ano de 2014 (ev. 27, fls. 34 a 36).

Além disso, conforme relatos da sentença, as testemunhas declararam que residem no centro
de Fundão, assim como o recorrente (área urbana) e  que o mesmo possui um veículo Fiat
Strada, além de alugar o outro imóvel urbano que é proprietário (ev. 61). 

Quanto ao relato da testemunha de que a parte autora é proprietário de um veículo, após
análise do RENAJUD (ev. 73), a informação restou devidamente confirmada, visto o registro
do veículo Fiat Strada ano/modelo 2016/2017.

Do que colhido, portanto, tem-se que o labor rural, caso efetivamente tenha existido de forma
considerável pela autora, foi mero complemento, não decisivo e necessário à subsistência.
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De se ressaltar que tal benesse legal é prevista para aqueles que retiram da agricultura, da
pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual o pagamento
do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em regra, somente os
parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao benefício, o que não
é o caso dos autos.

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de contribuição a
parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir seu benefício. Não
se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de segurado individual
e não segurado especial, logo, cabia ao mesmo verter a exação previdenciária prevista no art.
21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de Custeio, o que não foi feito. 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000227612v3 e do código CRC 631728d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5003537-26.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: HILDA LEMOS FREIRE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por
idade rural desde 18/05/2010 (ev1_proc8, fl. 38).

Sentença (evento 47): julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício.

Razões da parte recorrente – parte autora (evento 53): diz que há prova material suficiente
nos autos para comprovar o trabalho rural, e defende a desnecessidade de tal prova para todo
o período, bem como sustenta que a prova oral foi satisfatória do seu efetivo labor rurícola.
Assim, diz que preenche todos os requisitos legais para fruição do benefício.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 12/12/1944 (ev1) e que requereu a aposentadoria por
idade rural em 18/05/2010 (DER – ev1_proc8), sendo que atingiu a idade mínima de 55 anos
para o benefício em 1999, quando a carência exigida era 108 meses/contribuições.

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua
qualificação como rural – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

Quanto à comprovação do tempo de serviço rural, o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, prevê
que, “A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante
justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito
quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto
no Regulamento”. No ponto, também é o que estabelece a Súmula 149 do STJ: “A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade da atividade rurícola, para
efeitos de obtenção de benefício previdenciário”. [...] Da leitura atenta a documentação
apresentada aos autos, é possível aferir que apenas há início de prova material servível a
partir de 2006, tais como: carteira de filiação de sindicato rural no nome da parte autora
constando data de admissão em 2006 e 2009. Constam nos autos também, certidão de óbito
trazendo a profissão do sogro, como lavrador, datada de 1986. Com exceção desses
documentos e daqueles relativos à propriedade que pertencia ao sogro – localizada no
Município de Cariacica/ES, não há provas materiais que indique a condição do cônjuge
falecido e/ou da autora como lavradores. A certidão de casamento realizado em 1964 traz a
profissão do marido falecido (Francisco Freire de Assis Correa), como comerciário e da
autora, como ‘do lar’. Do mesmo modo, a certidão de nascimento de filho ocorrido em 1970 e,
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a princípio, a certidão de óbito, ocorrido em 1990. Essa profissão do ex-marido constante na
certidão de óbito, porém, foi retificada por meio de Ação de Retificação de Registro Civil,
sendo averbada em setembro de 2014 a profissão como sendo ‘produtor rural’. Vê-se,
portanto, que, até o ano de 2014, tanto a certidão de casamento, quanto a certidões de
nascimento de filho e de óbito, indicava a profissão do ex-marido da autora, como
‘comerciário’.

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de início de
prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

No entanto, diversos fatos e provas depõem contra seu pleito, não se tratando de uma família
de segurados especiais.

No caso, mesmo que se considere como início de prova material a certidão de óbito do marido
da parte autora de 1990 - na qual passou a constar a partir da averbação feita em 2014 a
função habitual de agricultor/trabalhador rural -, não há nos autos outros elementos que
indiquem o efetivo labor rural da recorrente nos demais anos até 2006 (CCIR e Declaração do
ITR) - o que também não indica que era segurada especial nos termos da Lei de Benefícios. 

Além disso, a confirmar a capacidade financeira do núcleo familiar, os veículos automotores
(carros) pertencentes à família (ev59) adquiridos ao longo da vida, inclusive um deles de
grande valor, fatores não condizentes com quem somente retira da terra o suficiente para
sobreviver.

Por fim, chama atenção, ainda, o fato de seu filho Luiz Carlos Lemos Freire cursar duas
faculdades (petróleo e direito), conforme mencionado por uma das testemunhas, convindo
anotar que o extrato CNIS do filho (ev59) demonstra labor urbano como empregado (em
1989, 1999 a 2000 e 2004), isto é, no mesmo período em que foi dito que ele ajudava a
mãe/autora no labor rural. 

Do que colhido, portanto, tem-se que o labor rural, caso efetivamente tenha existido de forma
considerável pela parte autora, foi mero complemento, não decisivo e necessário à
subsistência.

De se ressaltar que tal benesse legal é prevista para aqueles que retiram da agricultura, da
pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual o pagamento
do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em regra, somente os
parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao benefício – não é o
caso dos autos.

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que, via de regra, é de contribuição a
parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir seu benefício. Não
se nega a sua condição de proprietária/produtora rural, mas na condição de segurada
individual e não segurada especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação
previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de
Custeio, o que não foi feito. 
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Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por
seus próprios fundamentos além dos aqui aduzidos.

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos além dos aqui aduzidos.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000228048v7 e do código CRC 9c44fb3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0004374-19.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSUE SPINOLA CONTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO-VISTA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões,
alega que nunca se afastou das atividades rurais e que sempre viveu e trabalhou na
propriedade rural do seu genitor, desde a sua aquisição, em 1962, fato este que foi confirmado
pela prova testemunhal.

2. Com contrarrazões, vieram os autos a esta Turma Recursal para julgamento.

3. A Juíza Federal Relatora, na Sessão de Julgamento realizada em 10.07.2019,
prolatou voto no sentido de conhecer do recurso inominado do autor e negar-lhe provimento,
sob argumentação cujo teor segue transcrito:

No caso, a parte autora, nascida em 29/05/1952, cumpriu o requisito etário em 2012, devendo
comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de
180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo (art. 39, I,
da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula n.º 54
da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora
apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1 - PROCADM2):

a) Certidão de casamento civil, datada de 14 de janeiro de 1984, onde consta a profissão do
autor como agricultor; 

b) Declaração de Exercício de atividade rural nº 4.105/2015, emitida pelo Sindicato dos
trabalhadores Rurais de Viana, a qual declara expressamente que o segurado trabalha na
propriedade rural desde 1999;

 c) Cópia da Carteira de associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

 d) Ficha de inscrição junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais e comprovantes de
contribuição social ao sindicato; 

e) Documento de Identificação/Carteirinha da CEASA;

 f) Projeto de análise para crédito rural, de responsabilidade da Incaper – Programa Pronaf; 

g) Certificados de participação em cursos na área agrícola realizados entre 2004 a 2012; 

h) Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP);
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i) Contrato de Comodato Agrícola, feito e reconhecido firma em agosto de 2008; 

j) Escritura de Compra e Venda do Imóvel, lavrada em outubro de 1961, em que o pai do autor
figura como adquirente;

l) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, Documento de
Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural – DIAC
e Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural –
DIAT, da propriedade em que o postulante trabalha – Exercícios 2001, 2002,2007 e 2014; 

m) Declaração a termo de atividade Rural firmada pelo pai, proprietário do imóvel,
informando o exercício de atividade rural pelo autor em sua propriedade desde novembro de
1998, assinada por 3 testemunhas;

 n) Comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA, através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – Emissão referente aos
exercícios 2003,2004 e 2005, bem como 2010, 2011, 2012,2013 e 2014; 

o) Certidão de Registro de Imóvel Rural, datada de fevereiro de 1962, em nome do pai do
autor Durval Conti, onde consta a profissão do pai do autor como agricultor; 

p) Declaração emitida pela CEASA, bem como ficha de produtor registrada no órgão, as quais
afirmam que o requerente trabalha como produtor rural desde 1978; q) Atestado de produtor
emitido pela INCAPER.

Ainda, em audiência realizada nos autos, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e
os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte autora sempre
exerceu atividades rurícolas, pelo menos desde janeiro de 2004, de forma ininterrupta.
Contudo,  a prova testemunhal não foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos
apresentados nos termos da Súmula 577/STJ, com relação ao período de 1998 a 2004.

Isto porque conforme ressaltado na sentença ora recorrida não há qualquer início de prova
material relativo ao período não homologado pelo INSS, uma vez que o próprio contrato de
parceria agrícola celebrado entre o Autor e seu genitor, somente em 2008, fora expresso em
afirmar a existência de contratação na forma verbal apenas desde 2004.

Outrossim, o Autor exerceu atividade urbana, como empregado da empresa Spinola
Engenharia e Serviços Marítimos Ltda, entre os anos de 1980 e 1998, bem como a sua esposa
também exerceu atividade urbana, no período de 07/04/1976 a 07/2003, sendo necessário que
o Autor apresentasse algum tipo de prova em nome próprio em relação ao período de 1998 a
2004, para comprovar o seu retorno apenas às atividades campesinas, o que não ocorreu.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

4. É o relatório. Peço vênia para divergir do posicionamento da eminente Juíza
Federal Relatora, pelos fundamentos a seguir expostos.

5. A despeito de o autor não ter preenchido os requisitos para obter
aposentadoria por idade rural, verifica-se nos autos que ele também exerceu atividade urbana
- e por tempo relevante. Dessa forma, considerando que consta tanto da petição inicial como
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do recurso inominado pedido subsidiário no sentido de se analisar a possibilidade de
concessão de aposentadoria híbrida, passa-se ao exame de seus requisitos legais.

6. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por idade
híbrida é devida ao trabalhador rural que provar tempo de serviço, por período igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
combinando exercício de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurados, sendo necessário, ainda, para o homem trabalhador rural, o implemento da idade
de 65 anos. Como o benefício pleiteado nos autos é a aposentadoria por idade, o tempo de
carência é de 180 meses.

7. O autor nasceu em 29.05.1952 (evento 5, OUT3, fl. 05) e implementou o
requisito etário (65 anos) em 29.05.2017.

8. A Juíza Federal Relatora consignou no voto que restou comprovado o
exercício de atividade rural pela parte autora, de forma ininterrupta, de janeiro de 2004 à
DER (10.04.2015 - evento 5, OUT3, fl. 02), o que totaliza 11 anos, 03 meses e 10 dias.
Acompanho a interpretação conferida à prova pela eminente Julgadora.

9. Além disso, constata-se a existência de vínculo urbano, no período de
01.04.1980 a 31.10.1998, com a empresa Spinola Engenharia e Serviços Marítimos. Esse
período, de 18 anos e 7 meses de tempo de contribuição, acrescido do tempo de atividade
rural reconhecido acima, somaria 29 anos, 10 meses e 10 dias de tempo de serviço na DER,
intervalo que ultrapassa os 180 meses de carência legalmente exigidos.

10. Dessa forma, considerando o vínculo urbano somado ao tempo rural
reconhecido, bem como o implemento do requisito etário (65 anos) em 29.05.2017, entendo
que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria na forma híbrida,
conforme o disposto no art. 48, § 3º da Lei n. 8.213/1991, desde a citação, quando atingidos
todos os requisitos para a concessão do benefício e cientificado o INSS da pretensão do autor.

11. Ressalte-se que cabe à Autarquia Previdenciária o dever da concessão do
melhor benefício, mas isso se revela somente enquanto perdurar o trâmite administrativo,
quando caso o pretenso beneficiário não tenha atingido todos os requisitos num primeiro
momento, mas o fez antes da decisão/comunicação final, devendo ser efetivada a concessão
do benefício, inclusive deve ser observada a legislação em vigor mais benéfica, caso ele já
possua os requisitos necessários quando de sua vigência, independente da data do
requerimento administrativo inicial.

 12. Enfatize-se que, como o autor requereu expressamente tal análise na petição
inicial e no recurso inominado, não se revela violação ao princípio da adstrição ou mesmo
eventual impugnação à ausência de novo requerimento administrativo a opção por um novo
marco inicial do benefício (DIB), pois, quando se propõe uma demanda não se espera que ela
se prolongue por tantos anos ao ponto de ser previsível fazer constar em sua peça inicial
diversos pedidos sucessivos para implantação do benefício, ou seja, a parte autora/pretenso
beneficiário não pode ser punido com essa delonga. Ressalte-se que exigir dele novo
requerimento administrativo ano a ano, ainda mais sabendo que o deferimento depende da
averbação aqui pretendida, é priorizar por demais a instrumentalidade das formas em
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detrimento do fim colimado, ainda mais tendo em conta todos os princípios que regem os
Juizados Especiais, principalmente a informalidade, celeridade, simplicidade e economia
processual. Além disso, a reafirmação da DER é medida que impõe até mesmo na esfera
administrativa. Por isso, a DIB deve ser fixada quando atingiu todos os requisitos para o
benefício.

13. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em
razão do provimento do recurso inominado.

14. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e dar-lhe
provimento para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade, no
forma híbrida, com DIB na data da citação. Sobre as parcelas em atraso deverão incidir juros
de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos
do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266721v5 e do código CRC bf3be211.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 0004374-19.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSUE SPINOLA CONTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que nunca houve afastamento das atividades rurais, uma vez que
o Recorrente sempre viveu e trabalhou na propriedade rural do seu genitor, desde a sua
aquisição, em 1962, fato este que foi devidamente comprovado pela prova testemunhal.

Contrarrazões da parte contrária.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
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documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a parte autora, nascida em 29/05/1952, cumpriu o requisito etário em
2012, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1 -
PROCADM2):

a) Certidão de casamento civil, datada de 14 de janeiro de 1984, onde consta a
profissão do autor como agricultor; 

b) Declaração de Exercício de atividade rural nº 4.105/2015, emitida pelo
Sindicato dos trabalhadores Rurais de Viana, a qual declara expressamente que o segurado
trabalha na propriedade rural desde 1999;

 c) Cópia da Carteira de associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

 d) Ficha de inscrição junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais e
comprovantes de contribuição social ao sindicato; 

e) Documento de Identificação/Carteirinha da CEASA;

 f) Projeto de análise para crédito rural, de responsabilidade da Incaper –
Programa Pronaf; 

g) Certificados de participação em cursos na área agrícola realizados entre 2004
a 2012; 

h) Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP);

i) Contrato de Comodato Agrícola, feito e reconhecido firma em agosto de
2008; 

j) Escritura de Compra e Venda do Imóvel, lavrada em outubro de 1961, em que
o pai do autor figura como adquirente;

l) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade Territorial
Rural – DIAC e Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a propriedade
Territorial Rural – DIAT, da propriedade em que o postulante trabalha – Exercícios 2001,
2002,2007 e 2014; 
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m) Declaração a termo de atividade Rural firmada pelo pai, proprietário do
imóvel, informando o exercício de atividade rural pelo autor em sua propriedade desde
novembro de 1998, assinada por 3 testemunhas;

 n) Comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – Emissão
referente aos exercícios 2003,2004 e 2005, bem como 2010, 2011, 2012,2013 e 2014; 

o) Certidão de Registro de Imóvel Rural, datada de fevereiro de 1962, em nome
do pai do autor Durval Conti, onde consta a profissão do pai do autor como agricultor; 

p) Declaração emitida pela CEASA, bem como ficha de produtor registrada no
órgão, as quais afirmam que o requerente trabalha como produtor rural desde 1978; q)
Atestado de produtor emitido pela INCAPER.

Ainda, em audiência realizada nos autos, foi colhido o depoimento pessoal da
parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas, pelo menos desde janeiro de 2004, de forma
ininterrupta. Contudo,  a prova testemunhal não foi suficiente para ampliar a eficácia dos
documentos apresentados nos termos da Súmula 577/STJ, com relação ao período de 1998 a
2004.

Isto porque conforme ressaltado na sentença ora recorrida não há qualquer
início de prova material relativo ao período não homologado pelo INSS, uma vez que o
próprio contrato de parceria agrícola celebrado entre o Autor e seu genitor, somente em 2008,
fora expresso em afirmar a existencia de contratação na forma verbal apenas desde 2004.

Outrossim, o Autor exerceu atividade urbana, como empregado da empresa
Spinola Engenharia e Serviços Marítimos Ltda, entre os anos de 1980 e 1998, bem como a
sua esposa também exerceu atividade urbana, no período de 07/04/1976 a 07/2003, sendo
necessário que o Autor apresentasse algum tipo de prova em nome próprio em relação ao
período de 1998 a 2004, para comprovar o seu retorno apenas às atividades campesinas, o que
não ocorreu.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da improcedencia dos pedidos.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. 

Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação, que
restam suspensos ante à concessão de gratuidade de justiça.

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000218084v3 e do código CRC ec2a5c9e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 10/7/2019, às 20:5:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0022824-44.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARLI SOUSA FERNANDES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo autor alegando a
existência de erro material no acórdão juntado no evento 84, RELVOTO1. Em suas razões,
sustenta que:

Na inicial e nas razões do Recurso Inominado demonstramos todo o período rural que a
Recorrente trabalhou e que não fora totalmente homologado pelo INSS, qual seja (28 anos 3
meses e 21 dias). No acórdão proferido no evento 63, que julgou o Recurso Inominado, deixou
de ser apreciado os pedidos para averbar todas as contribuições com indicador PREC-
MENOR-MIN em todo o período de recolhimento urbano (4 anos e 6 meses), bem como
reconhecer todo o período rural pretendido. Ocorre que, tendo em vista erro material
constante na peça dos embargos, evento 68, qual seja, fora apontado como sendo todo o
período rural pretendido (10 anos e 16 dias), porém este é somente o período homologado
pelo INSS, o que de certo induziu também a erro material no acórdão de evento 84. Desta
forma, resta comprovado que o erro material no acórdão, evento 84, fora induzido pelo erro
material da peça recursal evento 68, quando o correto é reconhecer o período rural pretendido
de (28 anos 3 meses e 21 dias). (Evento 89, EMBDECL1, fls. 01-02).

VOTO

2. Nos termos dos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro
material.

3. O erro material apontado pela embargante em nada modifica o resultado do
julgamento, pois as únicas contribuições computáveis para fins de concessão de
aposentadoria por idade híbrida seriam as do período de 06/2011 a 08/2017, com exceção do
período entre 11/2012, 02/2013 e 12/2013, conforme averbação determinada pelo Acórdão do
evento 84, pelo o que resultaria em tempo insuficiente para a embargante fazer jus ao
benefício pleiteado. Todo o período remoto de exercício de atividade rural anterior 1996 não
foi somado ao tempo de contribuição urbano, por força do que restou decidido na sentença e
mantido no acórdão que julgou o recurso inominado.

4. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes
provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000246098v4 e do código CRC 4731294f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000099-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALVA DOS SANTOS BRAGA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria
por idade rural, bem como o pagamento dos valores atrasados com correção monetária pelo
IPCA e juros de mora, a partir da citação, pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09. Ainda, fixou multa por descumprimento da ordem de urgência no
importe de R$500,00 por dia de atraso.

VOTO

Nesse último ponto, esclareço que, pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado
Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento.

No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto, já houve o
cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua, sem repercussão
imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor
fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.

Recorreu a autarquia federal, também, pleiteando a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
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relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada, sob pena de
enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de
eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95.
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VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão
de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000248411v5 e do código CRC 8bd78c75.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000057-37.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADENILDE ROCHA BATISTA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões, aduz,
primeiramente, que a sentença incorreu em julgamento ultra petita porque a autora pediu
aposentadoria híbrida e o juízo a quo concedeu à autora o benefício de aposentadoria por
idade. Alega que a autora não comprovou sua condição de segurada especial no período de
carência (180 meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo ou ao
implemento do requisito etário). Além disso, afirma que o período anterior a 01/01/2009 não
foi reconhecido como tempo rural porque a autora manteve vínculo (urbano) com o
Município de Itapemirim, que era, segundo sustenta o recorrente, a sua principal fonte de
renda.  Defende que os documentos carreados aos autos são insuficientes para confirmar a
condição de segurada especial da autora e que a prova testemunhal foi ineficaz. Dessa forma,
sustenta que a autora não preencheu os requisitos legais para obter o benefício pleiteado.
Argumenta, ainda, que a autora, em tese, faria jus à aposentadoria híbrida, entretanto,
somente após preencher o requisito etário, uma vez que nasceu em 28/11/1961, e, atualmente,
tem 57 anos de idade. O recorrente pede, também, que, em caso de manutenção da sentença,
as parcelas atrasadas sejam atualizadas de acordo com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. De início, afasta-se a alegação de sentença ultra petita porque a despeito de a
autora não ter preenchido os requisitos para obter a aposentadoria híbrida, deve-se considerar
que a sua pretensão, em última análise, é a concessão de aposentadoria, e tendo em vista a
natureza pro misero do Direito Previdenciário, bem como os princípios da proteção social e
da fungibilidade dos pedidos, não configura, em tese, julgamento ultra ou extra petita a
concessão do benefício de aposentadoria por idade à autora, ainda que ele seja diverso
daquele pretendido, desde que preenchidos, pela segurada, os seus requisitos legais.

4. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 28/11/2016 (evento 1, ANEXO2, fl. 05) e requereu o
benefício de aposentadoria por idade rural em 02/10/2017 (evento 1, ANEXO2, fl. 01). Resta
cumprido, portanto, esse requisito.
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5. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como a autora pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

6. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. Posteriormente, a TNU ampliou a tese anteriormente
fixada ao adotar o entendimento de que também o trabalho rural do menor com idade inferior
a 12 anos pode ser considerado para fins previdenciários (Pedilef n. 0001593-
25.2008.4.03.6318).

7. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

8. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.

9. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em que o órgão julgador fixou a tese de que as
atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através
de documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

10. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material,
desde que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

11. No caso dos autos, no documento de homologação de atividade rural juntado
no evento 1, ANEXO2, fl. 47, constata-se que o INSS homologou, como tempo de atividade
rural, o período de 01/01/2009 a 02/10/2017 (categoria de trabalhador rural: proprietário) e
deixou de homologar o período de 02/01/2001 a 31/12/2008. O período homologado soma 8
anos, 9 meses e 2 dias, tempo de atividade rural insuficiente, por si só, para a concessão do
benefício de aposentadoria por idade.
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12. Sendo assim, com o objetivo de provar tempo mais amplo de exercício de
atividade rural, a autora juntou os seguintes documentos relativos ao período anterior a
01/01/2009: a) certidão de casamento, realizado em 06/06/1981, em que o seu cônjuge,
Reinaldo Viana Batista, foi qualificado como agricultor (evento 1, ANEXO2, fl. 04); b)
cadastro individual no e-SUS, realizado em 09/08/2006, em que se encontra qualificada como
lavradora (evento 1, ANEXO2, fl. 23); c) declaração do ITR 2001 (evento 1, ANEXO2, fl.
27); d) tela do sistema Plenus registrando que o cônjuge da autora, Reinaldo Viana Batista, é
beneficiário de aposentadoria por invalidez, com DIB em 16/11/2006, e que o seu ramo de
atividade era o rural (evento1, ANEXO2, fl. 36); e e) tela com dados cadastrais do Cnis,
atualizado em 02/06/2005, em que o endereço da autora consta como sendo em zona rural
(evento 1, ANEXO2, fl. 37).

13. Não há início de prova material relativo ao período anterior a 06/06/1981,
afastando-se, de início, a possibilidade de reconhecimento de tempo rural anterior a esse
marco. De 06/06/1981 a 01/02/1998 consta dos autos apenas a certidão de casamento da
autora, indicando a profissão de seu marido como agricultor. Não se pode conferir eficácia
retroativa ou prospectiva a um único documento, a fim de se abranger um período de
aproximadamente 16 anos. Um único documento para um período tão longo revela a falta de
robustez da prova documental e não é apto a comprovar o exercício de atividade rural nesse
interregno.

14. Além disso, no período anterior a 01/01/2009, paralelamente à atividade
rural, verifica-se do Cnis juntado no evento 11, PET2, fls. 01-05, que a autora desempenhou
atividade urbana. O documento registra vínculo, com pequenas interrupções, entre ela e o
Município de Itapemirim, no período de 02/02/1998 a 12/2008, com renda equivalente a um
salário mínimo.

15. A TNU entende que o exercício de atividade urbana concomitantemente à
rural não descaracteriza a qualidade de segurado especial, desde que o labor rural se revele de
substancial importância na subsistência do segurado e sua família, o que deve ser aferido no
caso concreto (Pedilef n. 00064097620104014300).

16. Na hipótese dos autos, verifica-se que o trabalho urbano da autora,
concomitante ao período de carência que deseja provar, impede a caracterização do interregno
como trabalho rural em regime de economia familiar, tendo em vista o extenso vínculo
urbano (de 10 anos e 10 meses, aproximadamente), o recebimento de renda correspondente a
um salário mínimo, a incompatibilidade das atividades (em geral, a jornada de trabalho do
cargo de merendeira é de 40 horas semanais, não restando tempo livre para o labor rural) e o
fato de a autora, pelo vínculo urbano, já ser enquadrada em outra categoria de segurado
obrigatório (segurado empregado).

17. Dessa forma, deve ser afastada a declaração de tempo rural relativa ao
período anterior a 01/01/2009, o que, consequentemente, leva a autora à insuficiência de
tempo de atividade rural para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.

18. No futuro, há ainda a possibilidade de a autora pleitear a concessão de
aposentadoria por idade híbrida, considerando os 10 anos e 10 meses, aproximadamente, de
tempo urbano e os 8 anos, 9 meses e 2 dias de tempo rural  já reconhecido pelo INSS. Mas

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 352



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 111/596

5000057-37.2018.4.02.5002 500000269524 .V11 JES10745© JES7058

isso somente a partir de 28/11/2021, quando completar 60 anos de idade, requisito etário
atualmente exigido pela legislação de regência.

19. Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tela de urgência antecipada, de se ressaltar que este juízo não
desconhece o entendimento firmado pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em
12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo
nº 0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao
entendimento superior mencionado. 

20. No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações
que tramitam perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais
jurisdicionados que demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral,
hipossuficientes, e ajuizam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou
muitas vezes representados por profissionais não especializados. 

21. Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de
valores recebidos em virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de
cognição da questão. Nos casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida,
uma vez que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o
tenha feito, não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de
valores geraria no microssistema dos juizados. 

22. Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

23. Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da
devolução de valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma
transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será
praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxílio-doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da
demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão
de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

24. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento do recurso.
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25. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado
do INSS para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269524v11 e do código CRC 3abba1b2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000002-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EUZENI DE AVILA MORGADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural por considerar que a
descontinuidade do labor rural, no período de 1998 a 2005, acarretou a perda da qualidade de
segurada especial. Em suas razões, alega que tem 58 anos de idade e que apresentou provas
de exercício de atividade rural e de que é segurada especial. Afirma que iniciou o labor rural
com seus genitores, no período de 06.09.1972 a 14.05.1977. Depois, em seguida ao seu
casamento, continuou exercendo atividade rural no período de 15.05.1977 a 30.12.1998. A
partir do final de 1998, confirma que se afastou do meio rural e que a ele somente retornou
em 21.06.2005, onde continua trabalhando até os dias atuais. Sustenta, ainda, que o art. 48 da
Lei n. 8.213/1991 admite o exercício da atividade rural em período não contínuo.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado.

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 06.09.2015 (evento 1, PROC2, fl. 02) e requereu o benefício
de aposentadoria por idade rural em 06.07.2018 (evento 1, PROC2, fl. 05). Resta cumprido,
portanto, esse requisito.

4. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como a autora pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

4.1. Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural em
regime de economia familiar nos períodos de 06.09.1972 a 14.05.1977, de 15.05.1977 a
30.12.1998 e de 21.06.2005 em diante, a autora juntou os seguintes documentos: a) certidão
de casamento, celebrado em 14.05.1977, em que o seu cônjuge aparece qualificado como
lavrador (evento 1, PROCADM3, fl. 12); b) carteira de filiação de seu cônjuge, em
16.06.1975, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muniz Freire (evento 1, PROCADM3,
fl. 14); c) carteira, em nome da autora, de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
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Muniz Freire em 06.03.2006 (evento 1, PROCADM3, fl. 14); d) certidão de casamento de
seus genitores, celebrado em 15.09.1954, em que seu pai aparece qualificado como lavrador;
e) boletim escolar da autora, que registra frequência a escola localizada em meio rural
(Distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire) (evento 1, PROCADM4, fls. 01-06); f) certidão
de nascimento do filho da autora, nascido em 09.10.1977, que registra lavrador como a
profissão do cônjuge da autora (evento 1, PROCADM4, fl. 07); g) ficha de matrícula escolar,
realizada em 02.03.1989, que registra lavrador como a profissão do cônjuge da autora (evento
1, PROCADM4, fl. 09); h) ficha de matrícula escolar, realizada em 20.12.1991, que registra
lavrador como a profissão do cônjuge da autora (evento 1, PROCADM4, fl. 11); i) ficha de
matrícula escolar, realizada em 10.12.1987, que registra lavrador como a profissão do cônjuge
da autora (evento 1, PROCADM4, fl. 13); j) carteira de vacinação da autora e de seu filho,
que registram residência em endereço rural (Distrito de Menino Jesus, Muniz Freire) (evento
1, PROCADM4, fl. 15); k) prontuário ambulatorial, que registra lavradora como a profissão
da autora, onde constam atendimentos realizados em 2011 e 2015 (evento 1, PROCADM4, fl.
16); l) prontuário de posto de assistência médica, que registra lavradora como a profissão da
autora, onde constam atendimentos realizados em 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2008
(evento 1, PROCADM4, fls. 18-19); m) ficha ambulatorial onde consta o endereço da autora
em área rural (evento 1, PROCADM4, fl. 20 e registra atendimentos de 1997 a 1999; n)
prontuário do cônjuge da autora emitido pela unidade sanitária de Menino Jesus, registrando-
o como lavrador, onde constam atendimentos em 1982, 1988, 2004, 2006 e 2007; o)
prontuários dos filhos da autora emitidos pela unidade sanitária de Menino Jesus, registrando
atendimentos ao longo das décadas de 1980 a 1990 (evento 1, PROCADM5, fls. 03-09); p)
contrato de comodato de área rural para exploração de atividade agrícola celebrado pela
autora em 21.06.2005 (evento 1, PROCADM5, fls. 10-11); q) certidão do registro de imóveis
declarando o cônjuge da autora como um dos compradores de uma propriedade agrícola de
440.528 m2 e outra de 263.780 m2, em 27.10.1976 (evento 1, PROCADM5, fls. 12-13); e r)
boletim de atendimento de urgência, emitido em 16.06.2015, qualificando a autora como
lavradora.

4.2. A autora juntou início de prova material de exercício de atividade rural em
regime de economia familiar nos períodos de 06.09.1972 a 14.05.1977, de 15.05.1977 a
30.12.1998 e de 21.06.2005 até, pelo menos, 16.06.2015.

4.2.1. Entretanto, conforme consignado na sentença e fixado pelo STJ no
julgamento do AgInt no REsp 1.590.573, há a descaracterização da atividade rural e a perda
da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada
pela legislação previdenciária. No caso dos autos, o afastamento do meio rural pelo extenso
período de 1998 a 2005 – fato confessado na petição inicial e reiterado no recurso inominado
– importou descontinuidade do exercício de atividade rural e desautoriza o cômputo dos
períodos anteriores a 1998 como carência. É o que se entende, de forma predominante, no
STJ.

4.2.3. O período em que a autora alega ter retornado à atividade rural, de 2005
até os dias atuais, como afirma, não pode ser considerado como tempo de atividade rural
porque, em consulta ao Cnis, verifica-se que seu esposo começou a trabalhar para a Prefeitura
de Muniz Freire em 08/2000 e, de forma ininterrupta, manteve o vínculo até 04/2018, sendo
que, por todo o período, recebeu mais do que um salário mínimo (evento 37). Esse fato, que
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evidencia a existência de fonte de renda diversa da advinda do campo, demonstra que a
atividade campesina não era indispensável – nem mesmo preponderante – à subsistência do
núcleo familiar no interregno sob análise.

5. Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

6. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
da autora.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241776v12 e do código CRC 1aee07d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000086-53.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE LUIZ DEBONA SILVERIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural por considerar que a
descontinuidade do labor rural, no período de 1999 a 2009, acarretou a perda da qualidade de
segurado especial. Em suas razões, alega que preencheu os requisitos legais para obter o
benefício pleiteado e sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento
com o fim de ampliar o início de prova material juntado aos autos cerceou seu direito de
defesa. Ao final, pede a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual e
produzida prova testemunhal.

 2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado.

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 60
anos para os homens trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor
completou 60 anos de idade em 24/06/2017 (evento 1, PROCADM3, fl. 09) e requereu o
benefício de aposentadoria por idade rural em 06/11/2017 (evento 1, PROCADM3, fl. 01).
Resta cumprido, portanto, esse requisito.

4. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Como a autora pediu a
concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180
meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

5. Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural em
regime de economia familiar, o autor juntou documentos que abrangem o período de
02/07/1986 a 02/04/1994 (contrato de parceria; ficha de filiação a Sindicato dos
Trabalhadores Rurais juntados no evento 1, PROCADM3, fls. 61-62 e 65-67). Além disso,
constam de sua CTPS (evento 1, PROCADM3, fls. 13-29 e 81) e do Cnis (evento 1,
PROCADM3, fls. 39-41) registros, como trabalhador rural, nos períodos de 12/06/2012 a
19/06/2013 e de 02/05/2014 a 03/05/2017. Entretanto, também constam da CTPS do autor
vínculos urbanos descontínuos de 1979 a 06/1984 e de 1995 a 2009.
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6. Dessa forma, há indicação nos autos de que o autor trabalhou com urbano de
1979 a 06/1984, em seguida exerceu atividade rural de 02/07/1986 a 02/04/1994, depois
voltou a ter vínculos urbanos de 1995 a 2009 e, por fim, retornou ao labor rural nos períodos
de 12/06/2012 a 19/06/2013 e de 02/05/2014 a 03/05/2017.

 7. Entretanto, conforme consignado na sentença e fixado pelo STJ no
julgamento do AgInt no REsp 1.590.573, há a descaracterização da atividade rural e a perda
da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada
pela legislação previdenciária. No caso dos autos, o afastamento do meio rural pelo extenso
período de 1995 a 2009 importou descontinuidade do exercício de atividade rural e
desautoriza o cômputo dos períodos anteriores a 1995 como carência. É o que se entende, de
forma predominante, no STJ. Entretanto, o tempo de serviço do trabalhador rural, anterior a
25/07/1991, pode ser computado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência.

 8. O período em que o autor retornou à atividade rural, a partir de 2012, não é
suficiente para cumprir a carência exigida pela lei para a concessão do benefício pretendido,
de forma que ele não faz jus ao benefício pleiteado.

9. Diante desse cenário, a produção de prova testemunhal se torna desnecessária
e sua ausência na instrução processual não configura cerceamento de defesa.

10.Por fim, poderá o autor requerer o benefício de aposentadoria por idade
urbana ou híbrida quando completar 65 anos.

11. Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos. 

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

 13. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
inominado do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266332v2 e do código CRC 044512df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 0001310-95.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EVALDO MARQUES CORREA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré apontando omissão e contradição no
acórdão prolatado por esta Turma Recursal.

No caso em tela, o acórdão deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o
pleito autoral de concessão de beneficio de aposentadoria rural especial. Em embargos de
declaração, a autarquia requer a aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária
previstos no art. 1ªF da lei 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE
870.947, ou, ao menos, a determinação de sobrestamento do feito para até a decisão sobre a
modulação dos efeitos, bem como a fixação da aplicação do IPCA-E para atualização do
RPV/PRECATÓRIO (e não da condenação).

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação vinculada, cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995,
com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição,
omissão. No caso, pela leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a
existência de omissão/contradição no julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma ocorreu sem a
análise correta dos elementos constantes dos autos, dado que a nova sistemática dos juros e
correção monetária definida pelo STF em 20/09/2017, quando do julgamento do RE
870.947/SE, está pendente de modulação de seus efeitos, principalmente quanto ao marco
inicial daqueles consectários, logo, pede o mesmo tratamento dado por aquele órgão máximo
de jurisprudência nas ADI 4425 e 4357, por analogia.

Entretanto, o Acórdão julgou provido o recurso inominado interposto pelo INSS para julgar
improcedente o pedido, e consequentemente não houve fixação de pagamento de taxas para
juros e correção monetária, restando ausente, portanto o interesse recursal da autarquia.

Assim, em face da evidente incongruência, o recurso viola o princípio da dialeticidade, razão
pela qual não pode ser conhecido. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao
tratar sobre fundamentação deficiente do recurso, sustentam que:

“não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a
apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (in Código de Processo
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Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006, p. 740).” 

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EXEGESE DO ART. 514, II, DO CPC.
MERA REFERÊNCIA, AO FINAL, À PETIÇÃO INICIAL. NÃO
CONHECIMENTO.

“Carece de pressuposto de admissibilidade formal a apelação que não se ocupa
do fundamento único utilizado pela sentença recorrida, detendo-se
exclusivamente sobre a matéria não decidida” (AC n. 2008.016334-4, de
Brusque, rel. Dês. Newton Janke, j. 26-5-2009). Apelação Cível n.
2008.007146-7, de Tubarão, Segunda Câmara de Direito Comercial, Rel. Dês.
Jorge Luiz de Borba, j. em 16/05/11).

No caso sob análise, diante das considerações feitas aplicam-se, mutatis mutandis, a este caso
considerando-se, portanto, que o embargo de declaração não condiz com as razões do
acórdão.

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000257712v10 e do código CRC b60f1586.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5003415-76.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JONAS BARCELOS PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de renúncia da aposentadoria especial atualmente recebida por
ele e concessão de aposentadoria por idade urbana com base no preenchimento da carência
(exclusivamente com as contribuições posteriores à primeira aposentadoria) e do requisito
etário. Em suas razões, alega que, diferentemente do que entendeu a sentença, o art. 18, § 2º
da Lei n. 8.213/1991 não veda a renúncia a benefício previdenciário. Afirma que o que ele
proíbe é a cumulação de aposentadoria com benefício diverso do salário-família e da
reabilitação. Defende que esse não é o caso dos autos porque o autor objetiva renunciar ao
seu atual benefício e requerer a concessão de outro novo. Afirma que os tribunais federais
admitem a renúncia à aposentadoria por considerá-la direito patrimonial disponível e que a
concessão do novo benefício seria feita utilizando-se somente as contribuições vertidas após a
aposentadoria a cuja renúncia o autor pretende. Ao final, pede a reforma da sentença para que
seja julgado procedente o pedido.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença.

VOTO

3. O pedido do autor não configura desaposentação porque não veicula
pretensão de utilizar o tempo de contribuição que fundamentou o benefício renunciado no
cálculo do novo benefício pleiteado. O pedido do autor, na verdade, se amolda à hipótese de
reaposentação ou transformação de aposentadoria, caso em que o segurado, após se aposentar
pela primeira vez e continuar recolhendo contribuições, preenche, unicamente com o tempo
posterior à primeira aposentadoria, os requisitos suficientes para a concessão de um novo
benefício previdenciário.

4. Sobre esses temas (renúncia à aposentadoria e reaposentação), há julgados
dos TRFs das 3ª e 4ª Regiões favoráveis ao pleito do autor. Confiram-se:

PREVIDENCIÁRIO- DESAPOSENTAÇÃO- PEDIDOS ALTERNATIVOS-
JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC- POSSIBILIDADE- ART. 18, § 2º,
DA LEI N. 8.213/91 - ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE REJEITADA-
APROVEITAMENTO DO PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À
APOSENTADORIA PARA ELEVAR O VALOR DO BENEFÍCIO- IMPOSSIBILIDADE-
RENÚNCIA Á APOSENTADORIA PROPORCIONAL- APROVEITAMENTO APENAS
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DO PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À APOSENTADORIA PROPORCIONAL
PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE- CARÊNCIA CUMPRIDA-
APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA. [...]. 7- No segundo pedido, o autor
pretende renunciar à cobertura previdenciária que recebe por ter completado o tempo de
serviço necessário à aposentadoria proporcional. E requer nova aposentadoria, desta vez por
ter completado a idade e a carência, considerando apenas o tempo de contribuição posterior à
primeira aposentação. O pedido, agora, não é de revisão, uma vez que nada se aproveitará do
tempo de serviço/contribuição utilizado para a concessão e cálculo da aposentadoria
proporcional. Agora sim, trata-se de renúncia à cobertura previdenciária concedida, com a
obtenção de outra, mais vantajosa e totalmente distinta da anterior. Não há, nesse pedido
alternativo, violação a nenhum dos princípios constitucionais e legais que fundamentam o
indeferimento do primeiro. 8- O segurado recebeu a proteção previdenciária a que tinha
direito quando lhe foi concedida a aposentadoria proporcional, porque cumprira a carência e o
tempo de serviço necessários à concessão do benefício. Não pretende, agora, apenas a
modificação do que já recebe, mas, sim, a concessão de outra cobertura previdenciária mais
vantajosa, para a qual contribuiu depois de aposentado, tendo cumprido os requisitos de idade
e carência. 9- Trata-se de contingências geradoras de coberturas previdenciárias diversas -
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição e aposentadoria por idade -, com base em
períodos de carência e de contribuição totalmente diversos, onde os cálculos do novo
benefício nada aproveitarão do benefício antigo, de modo que o regime previdenciário
nenhum prejuízo sofrerá. 10- A proibição de renúncia contida no art. 181-B do Decreto
3048/99 parte do pressuposto de que a aposentadoria é a proteção previdenciária máxima
dada ao segurado, garantidora de sua subsistência com dignidade quando já não mais pode
trabalhar, que poderia ser comprometida com a renúncia ao recebimento do benefício. 11-
Proteção previdenciária é direito social e, por isso, irrenunciável. O que não se admite é que o
segurado renuncie e fique totalmente à mercê da sorte. 12- No segundo pedido, o autor não
pretende renunciar a toda e qualquer proteção previdenciária. Pretende obter outra que lhe é
mais vantajosa, para a qual contribuiu depois de aposentado, chegando a cumprir os
requisitos de carência e idade. 13- Renúncia à aposentadoria atual admitida, para obtenção de
aposentadoria por idade, uma vez que a carência e a idade foram cumpridas em período
posterior à primeira aposentação. 14- O autor completou 65 anos em 2005. 15- Até a
propositura da ação, o autor conta com 19 anos, 9 meses e 20 dias de tempo de contribuição,
restando cumprida a carência para a aposentadoria por idade. 16- Termo inicial fixado na data
da citação (14.09.2010). [...]. 21- Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.
(TRF3, 00109094520094036183, j. 26.03.2012)

PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA PARA
RECEBIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA
COM BASE NOS RECOLHIMENTOS POSTERIORES À INATIVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS
PREENCHIDOS. ART. 497 DO NCPC. 1. A concessão de aposentadoria por idade urbana
depende da implementação de requisito etário – haver completado 65 (sessenta e cinco) anos
de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e a carência definida em lei.
Requisitos preenchidos. 2. Possível a outorga de aposentadoria por idade, com base apenas
em tempo de contribuição posterior à primeira inativação, que perfaz, como se extrai dos
autos, mais de 180 contribuições, tendo o autor implementado também o requisito etário. 3.
Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015, que repete dispositivo constante do art.
461 do Código de Processo Civil/1973, e o fato de que, em princípio, a presente decisão não
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está sujeita a recurso com efeito suspensivo (Questão de Ordem na AC nº
2002.71.00.050349-7/RS – Rel. p/ acórdão Desemb. Federal Celso Kipper, julgado em
09/08/2007 – 3.ª Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto à
implantação do benefício postulado, no prazo de 45 dias. (TRF4, 50072177420164049999, j.
22.02.2017).

5. Fixadas essas premissas, verifica-se que o autor, nascido em 03/08/1943
(evento 16, PROCADM2, fl. 06), completou 65 anos de idade em 03/08/2008. Do
demonstrativo de cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria especial
(evento 16, PROCADM2, fl. 65), constata-se que o PBC abrangeu salários de contribuição do
período de 02/1989 a 01/1992. Da relação emitida pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra
(Ogmo) (evento 1, RSC5, fls. 01-06), percebe-se que os salários de contribuição, posteriores à
concessão da aposentadoria, abarcam o período de 07/2000 a 04/2017. Iniciando-se a
contagem da carência de 180 contribuições em 07/2000, em 2015 o autor já a havia
cumprido, de forma que faz jus à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a data
da citação (08.04.2019), caso esse benefício lhe seja mais favorável do que o que se encontra
ativo atualmente.

6. Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta  Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo STF em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual
“na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. 

6.1. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

6.2. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

7. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento do recurso inominado (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da
Lei n. 10.259/2001).

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado do
autor para condenar o INSS a: a) cancelar o atual benefício de aposentadoria especial
recebido pelo autor; b) conceder o benefício de aposentadoria por idade ao autor com DIB em
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08.04.2019, facultando-lhe a opção pelo melhor benefício; c) calcular o salário de benefício
da aposentadoria por idade com base, exclusivamente, nos salários de contribuição
posteriores a 01/1992; e d) aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal à correção
monetária, desde quando devido o pagamento, e o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 aos juros de
mora, desde a citação, incidentes sobre as parcelas atrasadas.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266183v2 e do código CRC 12a89f3b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5006137-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: NEUZA MARIA DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pela autora contra
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o INSS a: a)
computar como tempo de carência os períodos de 01.09.2005 a 28.09.2005, 18.01.2006 a
30.6.2007, 05.08.2008 a 30.09.2008 e 04.11.2008 a 18.05.2017; b) conceder à autora o
benefício de aposentadoria por idade urbana a partir da data de ajuizamento da demanda
(13.07.2018); c) pagar as parcelas atrasadas desde 13.07.2018.

1.1. Em suas razões recursais, o INSS alega que como a autora completou 60
anos de idade em 2013 deveria ter cumprido a carência de 180 contribuições na data do
requerimento administrativo, nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.
Entretanto, argumenta que a análise realizada em âmbito administrativo concluiu que ela, na
data do requerimento do benefício, contava apenas com 137 contribuições porque os períodos
em que esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário foram computados apenas como
tempo de contribuição, mas não para fins de carência. Sobre esse ponto, sustenta o INSS que
não é possível computar o tempo em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como carência, mas apenas como tempo de serviço. E isso porque a carência é
um conceito que tem ligação direta com a contribuição e o segurado em gozo de benefício por
incapacidade não contribui. Afirma que aplicar entendimento diverso violaria o caráter
contributivo da previdência social, bem como seu equilíbrio financeiro e atuarial, ambos
previstos na Constituição Federal. A autarquia prossegue em suas razões recursais aduzindo
que também não se pode extrair do § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 interpretação que
considere como tempo de carência o período em que o segurado esteve em gozo de benefício
por incapacidade. Defende, ainda, que, como o requerimento de aposentadoria foi
protocolado após 03.11.2014, a ele se aplica o art. 155 da Instrução Normativa INSS/PRES n.
45, de 6 de agosto de 2010, que vedava o cômputo, como período de carência, do interregno
em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O INSS
também objeta a fixação, na sentença, de outro momento para a concessão do benefício
pleiteado pela autora porque não há pedido de reafirmação da DER na petição inicial, além do
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.727.063, afetou como questão
submetida a julgamento a reafirmação de DER e determinou a suspensão dos processos em
trâmite, que versassem sobre essa matéria, no território nacional. Ao final, pede não só a
reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente como também a
restituição dos valores recebidos pela autora por força da tutela provisória de urgência a ser
consequentemente revogada como efeito da improcedência do pedido.

1.2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 358



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 125/596

5006137-20.2018.4.02.5001 500000266243 .V2 JES15140© JES15140

1.3. A autora alega, em suas razões recursais, que deve ser computado no
cálculo contributivo o período em que recolheu contribuições previdenciárias como
contribuinte individual. Explica que esses recolhimentos não foram feitos em concomitância
com o período em que esteve em gozo de auxílio-doença porque os fez apenas para manter a
qualidade de segurada enquanto aguardava o julgamento do mérito do processo 0011175-
34.2007.4.02.5050 ajuizado por ela, em 2007, pleiteando o restabelecimento de auxílio-
doença. Sustenta que a percepção de que houve recolhimento em concomitância com o
período de gozo do auxílio-doença ocorreu porque o pedido formulado no processo
mencionado foi julgado procedente em 2012 e, com o pagamento das parcela atrasadas,
ocorreu a sobreposição de períodos. Afirma que agiu de boa-fé e que, se a desconsideração
das contribuições for mantida, o INSS enriqueceria ilicitamente. Por fim, pede a reforma da
sentença para que seja considerado no cálculo contributivo o período 04/2006 a 10/2013 ou,
subsidiariamente, o período de 04.11.2008 a 15.07.2012, a fim de que seu pedido seja
acolhido e o INSS condenado a lhe conceder aposentadoria por idade urbana desde a data do
requerimento administrativo. Em caso de manutenção da sentença, pede a restituição das
contribuições previdenciárias vertidas de boa-fé, para que não haja enriquecimento ilícito do
INSS.

1.4. O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
inominado da autora.

VOTO

2. Recurso do INSS.

2.1. Não merece acolhida a alegação do INSS de que o tempo de gozo de
auxílio-doença não pode, em hipótese alguma, ser computado como carência. E isso porque,
segundo a Súmula n. 73 da TNU, o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve
recolhimento de contribuições para a previdência social.

2.2. No mesmo sentido decidiu, em 03/04/2018, a Primeira Turma do STJ, no
julgamento do Agint no REsp n. 1.574.860, conforme ementa que segue:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  PERCEPÇÃO  DE
AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. CÔMPUTO. 1.  Conforme  estabelecido  pelo  Plenário 
do  STJ,  "aos  recursos interpostos   com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de  admissibilidade  na 
forma  nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O entendimento do Tribunal de
origem coaduna-se com o disposto no §  5º  do  art.  29  da Lei n. 8.213/1991, bem como com
a orientação desta  Corte,  segundo os quais deve ser considerado, para efeito de carência,
o tempo em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou  de  aposentadoria  por 
invalidez,  desde  que  intercalado  com períodos contributivos. 3.  Hipótese  em  que  a 
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Corte  local  reconheceu a demonstração do recolhimento  de 142 contribuições
previdenciárias, das 126 exigidas pelo  art.  142  da  Lei  de  Benefícios, necessárias à
concessão da aposentadoria. 4. Agravo interno desprovido. (sem negrito no original)

2.3. Conforme dados do Cnis (Evento 1, PROCADM15, fl. 18), a autora
recolheu contribuições como contribuinte individual entre os intervalos dos períodos de
auxílio-doença, de forma que os períodos podem ser computados como tempo de
contribuição e carência.

2.4. Também não assiste razão ao INSS em relação à impossibilidade de
reafirmação da DER porque a autora requereu a medida, além do que a própria autarquia
previdenciária costumeiramente procede à reafirmação da DER em âmbito administrativo.
Sabe-se que realmente cabe à Autarquia Previdenciária o dever da concessão do melhor
benefício, mas isso se revela somente enquanto perdurar o trâmite administrativo, quando
caso o pretenso beneficiário não tenha atingido todos os requisitos num primeiro momento,
mas o fez antes da decisão/comunicação final, devendo ser efetivada a concessão do
benefício, inclusive deve ser observada a legislação em vigor mais benéfica, caso ele já
possua os requisitos necessários quando de sua vigência, independente da data do
requerimento administrativo inicial.

2.5. Enfatize-se que, como a autora requereu expressamente tal análise, não se
revela violação ao princípio da adstrição ou mesmo eventual impugnação à ausência de novo
requerimento administrativo a opção por um novo marco inicial do benefício (DIB), pois,
quando se propõe uma demanda não se espera que ela se prolongue por tantos anos ao ponto
de ser previsível fazer constar em sua peça inicial diversos pedidos sucessivos para
implantação do benefício, ou seja, a parte autora/pretenso beneficiário não pode ser punido
com essa delonga. Ressalte-se que exigir dele novo requerimento administrativo ano a ano,
ainda mais sabendo que o deferimento depende da averbação aqui pretendida, é priorizar por
demais a instrumentalidade das formas em detrimento do fim colimado, ainda mais tendo em
conta todos os princípios que regem os Juizados Especiais, principalmente a informalidade,
celeridade, simplicidade e economia processual. Além disso, a reafirmação da DER é medida
que impõe até mesmo na esfera administrativa. Por isso, a DIB deve ser fixada quando
atingiu todos os requisitos para o benefício.

3. Recurso da autora.

3.1. Em relação ao período de 01/04/2006 a 30/06/2007 falta interesse recursal à
autora porque esse período já foi declarado como tempo de carência na sentença. Essa parte
do recurso não merece ser conhecida, por falta de interesse recursal.

3.2. Quanto ao período de 01/07/2007 a 31/10/2013, verifica-se que a autora
recolheu como contribuinte individual em concomitância com o benefício de auxílio-doença.
Sobre o tema, existe entendimento jurisprudencial, ao qual me filio, no sentido de que

“o recolhimento das contribuições previdenciárias efetuado pela
autora/recorrida, no período de jan/2014 a jan/2016, deu-se sem qualquer respaldo legal,
tendo por móvel exclusivamente a livre vontade da segurada em efetuar o pagamento de
tributo (contribuição social) não devido. 12. Isso posto, não se vê como possa computar, para
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fins de carência, as contribuições previdenciárias recolhidas pela autora/recorrida em
período concomitante ao percebimento de auxílio-doença. À segurada, porém, remanesce o
direito de postular a repetição do indébito” (TR/TRF5, 0501118-96.2017.4.05.8401)

3.2.1. Portanto, o período de recolhimento de contribuição previdenciária
concomitante com o recebimento de auxílio-doença não pode ser computado para fins de
carência, conforme decidido na sentença.

3.3. Em relação ao período de 04.11.2008 a 15.07.2012 falta interesse recursal à
autora porque ele já foi declarado como tempo de carência na sentença. Essa parte do recurso
também não merece ser conhecida, por falta de interesse recursal.

4. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

5. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do INSS, bem como por conhecer parcialmente do recurso inominado da autora e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266243v2 e do código CRC 13f17b8d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0000771-41.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADILSON ANTONIO SOBRINHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do
acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio doença.

Alega a embargante, em síntese, omissão e contradição no julgado, tendo em
vista que a sentença concedeu à parte os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas o
voto prolatado pela C. Turma Recursal condenou o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária.

VOTO

Com razão o embargante. Com efeito, no caso dos autos, o recorrente vencido
deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/99,
entretanto, tendo sido deferida a assistência judiciária gratuita na sentença, deve-se observar
também o disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC/2015, que estabelecem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.”

Desta forma, acolho os embargos de declaração da parte autora para constar no
dispositivo do voto-ementa embargado, quanto à fixação da verba honorária, o seguinte teor:

“Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
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(cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça
concedida na sentença.”

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, nos termos
supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000267998v2 e do código CRC a6c1b6a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0031161-44.2016.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DEONILDA REETZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte DEONILDA REETZ em face do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado e reformou a sentença “a quo”
apenas para alterar a DIB do benefício previdenciário, condenando a autarquia a conceder o
benefício de auxílio-doença desde 01/08/2017. Alega a embargante, em síntese, erro material,
tendo em vista que o dispositivo do acórdão condena “o INSS a conceder o benefício de
auxílio-doença desde 01/08/2017”, enquanto o ponto controvertido do recurso fazia
referência apenas a DIB, ao passo que a sentença “a quo” já havia concedido a aposentadoria
por invalidez.

VOTO

Com razão a embargante. Verifico constar erro material no acórdão proferido, tendo em vista
que o ponto controvertido do recurso inominado é apenas a fixação da DIB, sendo
incontroverso o caráter total e definitivo da incapacidade e, portanto, devida a concessão da
aposentadoria por invalidez.

Diante do exposto, tratando-se de correção de erro material do voto, deixo de dar vista à parte
contrária e determino que conste no dispositivo do voto-ementa embargado, o seguinte teor: 

  "Voto por conhecer do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao pedido da parte autora,
para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde
01/08/2017".

VOTO POR ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos supra. 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000247001v4 e do código CRC 75614c19.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5002367-16.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: LUCELI SOARES BRAGA MENDONCA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão de auxílio-doença, e posterior conversão
em aposentadoria por invalidez, desde 20/08/2012 (ev.1, pet inicial).

Sentença (evento 31): julgou procedente o pedido da parte autora, para conceder o benefício
de aposentadoria por invalidez, desde 20/08/2012.

Razões da recorrente – INSS (evento 39): diz que a sentença deve ser anulada, tendo em vista
violação da coisa julgada, no mérito diz que deve ser reformada, tendo em vista que a autora
sofre de doença congênita, sendo a incapacidade preexistente à condição de segurado
especial.

Razões da recorrente – PARTE AUTORA (evento 40): diz que a sentença deve ser reformada a
fim de alterar a DII, tendo em vista que a Data de Inicio da Doença (DID) ocorreu em 01/12/1969, e a
Data de Inicio da Incapacidade ocorreu em 22/02/2003.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito judicial,
o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é portadora de
luxação congênita do quadril, apresentando incapacidade total e definitiva desde 01/12/1969.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início, cumpre
analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, quais
sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.(...)

Portanto, reconheço a qualidade de segurada da autora em 01/12/1969 - DII firmada pelo perito.

Sendo assim, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez desde 20/08/2012, data
do requerimento administrativo.”

 

VOTO
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De início, registro que os benefícios previdenciários por incapacidade possuem como característica a
transitoriedade do estado de saúde e, com isso, a possibilidade de novos fatos serem deduzidos
judicialmente, sem que isso afete a coisa julgada, inclusive nos termos do CPC:

Art. 505.  Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que
foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.  É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508.  Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.

Pois bem, em análise ao processo n° 0117936-58.2015.4.02.5002, observa-se que a parte autora
requereu o benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo realizado em
20/08/2012, em razão de luxação do quadril esquerdo. Contudo, declarou em depoimento pessoal que
estava afastada do labor rural desde 2002, razão pelo qual o juiz  a quo julgou improcedente o pedido
com fundamento na falta da qualidade de segurado, tendo sido confirmada a sentença pela 1ª Turma
Recursal do ES.

Pelo que se depreende da presente demanda, as partes, a causa de pedir e os pedidos foram os
mesmos, ou seja, concessão de benefício por incapacidade em razão das mesmas doenças, a partir do
mesmo requerimento administrativo, realizado em 20/08/2012 (ev.1, doc7). Há, portanto, identidade
de causas.

Registro que caberia ao recorrente discutir os períodos posteriores não abrangidos pela sentença do
processo n° 0117936-58.2015.4.02.5002 em nova demanda, desde que precedida por novo
requerimento administrativo indeferido pelo INSS, após perícia administrativa – o que não foi feito
no caso, já que o último requerimento foi realizado em 2012 (doc7, ev1).
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Dessa forma, se a causa ora proposta já foi decidida no pleito anterior, eventual julgamento de mérito
desta demanda configuraria violação à coisa julgada. 

Diante do exposto, conheço do recurso do INSS e dou-lhe provimento para anular a sentença e julgar
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, bem como declaro
prejudicado o recurso da parte autora.

INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos
do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 c/c com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento para anular a sentença e
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, bem
como declaro prejudicado o recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000257764v17 e do código CRC 8f8b88e8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0006073-64.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: (evento 1) a parte demandante pretende a conversão do benefício de auxílio doença 
em aposentadoria por invalidez e/ou manutenção do benefício de auxílio doença, até a
realização de nova perícia administrativa.

Sentença (evento 29): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para conceder
o benefício de auxílio-doença, desde 23/11/2017 (data da cessação), devendo ser mantido até
que a parte seja reabilitada para o exercício de atividade laborativa compatível com as
limitações atestadas na perícia judicial. 

Razões da recorrente (INSS) (evento 61): diz que a sentença deve ser reformada, pois o
benefício de auxílio-doença foi cessado em 23/11/2017 em virtude da finalização do processo
de reabilitação da parte, sendo assim indevido o seu restabelecimento, de acordo com o art.62,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: mecânico (evento 1, folha 1);
b) idade atual: 41 anos (evento 1, fl.11);
c) laudos/exames médicos: particulares (evento 1, fls. 13-14,19, 21-22, 24-94).
 

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:
 

"Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta sido realizada, a
médica perita, especialista em ortopedia, apurou que a autora é portadora de
lombociatalgia à esquerda, pelo que estaria incapacitada, de forma
permanente, para atividades que exigem sobrecarga lombar. Afirmou que as
limitações iniciaram há mais de 05 anos, mas que houve agravamento da
doença em 2015, tendo sido o autor submetido a tratamento cirúrgico, com
evolução razoável. Assim, conclui que a limitação permanece desde 2015,
sendo, todavia, possível a reabilitação profissional para atividades com boa
ergonomia e que não exijam sobrecarga lombar. 
 
No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-
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perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes
para a elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver
necessidade de determinar a realização de quaisquer outras diligências
probatórias. 

Compulsando os autos, verifico que o autor pretende a conversão do benefício
de auxílio-doença, outrora em gozo, em aposentadoria por invalidez. Ocorre
que o aludido benefício temporário foi cessado em 23/11/2017, conforme dados
extraídos do CNIS constantes à fls. 138. Neste passo, sendo certo que a
incapacidade permanecia desde 2015, reputo indevida a cessação do benefício
de auxílio-doença. No entanto, por se tratar de incapacidade permanente, mas
parcial, não há que se falar em conversão do benefício em aposentadoria por
invalidez".  
 

A conclusão do profissional médico, especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado para
a perícia judicial realizada em 17/11/2017 (evento 19) foi de que a parte autora é  portadora de
Lombociatalgia à esquerda (CID M54.1), a qual causa limitação de sobrecarga lombar, com
data de início há mais de 5 anos, sendo que em 2015 foi submetido a dois tratamentos
cirúrgicos, que está realizado tratamento ortopédico e possui incapacidade parcial e
permanente. A parte autora declarou como profissão a atividade de mecânico industrial, que
exerceu por 6 anos, e que está sem trabalhar há 2 anos. Afirma ainda que fez um curso de
capacitação em informática básica e almoxarife.

Aduz a recorrente que a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-doença, pois o
mesmo foi cessado em virtude de conclusão do processo de reabilitação profissional. 

Verifica-se pelo CNIS juntado aos autos (evento 48, fls.138-139) o recebimento de auxílio-
doença no período 31/10/2015 a 23/11/2017, sendo que o último laudo SABI de 23/11/2017
(evento 48, fl.150)  atesta que existe incapacidade laborativa e considera:  "CONDUTA
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Segurado vinculado pós op tardio de artrodese da coluna
vertebral lombar, no momento sem evidência pericial de agravamentos. Foi reabilitado com
sucesso para a função de Almoxarife, que é compatível com suas limitações laborais.
Encerrado o Programa de reabilitação profissional, entrego o certificado de conclusão do
curso, DCB Hoje".

Quanto ao presente caso, a Lei 8.213/91, em seu artigo 62, faz a seguinte delimitação:

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.     

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o
segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja
aposentado por invalidez.  
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Assim, o auxílio-doença só é devido até que haja a reabilitação para o desempenho de outra
atividade laboral. Vê-se com isso que a obrigação legal foi observada pela autarquia federal,
eis que já fornecida a reabilitação ao autor, a qual, de forma genérica, deve lhe qualificar ao
mercado de trabalho, conforme consta no Decreto nº 3.048/99:

Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto
Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função
para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do
exercício de outra para a qual se julgue capacitado.

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado
no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado,
cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a
que se refere o caput.

Além disso, considerando que a parte autora está apta ao exercício de nova função, o
benefício foi corretamente cessado. Por outro lado, não compete ao réu a eficácia posterior do
processo de reabilitação, ou seja, o sucesso da reinserção na nova função, pois apenas é
fornecida nova expertise, devendo o segurado buscar os meios próprios para a recolocação no
mercado de trabalho. 

Conclui-se, portanto, que os problemas de saúde relatados não são capazes de manter a parte
autora indefinidamente afastada além daquele período que já percebeu o benefício, bem como
a função para a qual foi reabilitada - almoxarife -  não pode ser considerada árdua (extremo),
tampouco complexa a fim de ser incompatível com a referida doença, ao passo que sua média
idade lhe permite até mesmo ingressar em mais de uma função, mesmo que distinta daquela
em que foi reabilitada. Veja que o segurado não está vinculado à função que foi reabilitado,
apenas foi dado a ele mais uma atividade.

Assim, restou comprovada a capacidade da parte autora para o exercício de atividade laboral
diversa da que exercia (mecânico industrial), situação que afasta a concessão do beneficio de
auxílio-doença.

Nesses termos, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para determinar a cessação do
benefício de auxílio-doença em 23/11/2017.

Com isso, revogo a tutela antecipada de urgência concedida em sentença, não devendo,
todavia, ter a parte autora que devolver os valores recebidos a esse título, por se tratar de
verba de natureza alimentar. 

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força
de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente devolutivo do
recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado pelo STJ no
Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51
da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou
ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado. 
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No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações que tramitam
perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais jurisdicionados que
demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral, hipossuficientes, e
ajuizam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou muitas vezes
representados por profissionais não especializados. 

Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores recebidos em
virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da questão. Nos
casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida, uma vez que, na maioria
dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o tenha feito, não deve ficar
sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria no
microssistema dos juizados. 

Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o esvaziamento dos
JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente para atender com
rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para obtenção de bens
da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das vezes buscam
benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda por motivo de
saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da devolução de
valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma transversa, na
inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será praticamente
forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema recursal, para
obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxilio doença, LOAS, aposentadoria
por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da demora na
tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão de
convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante. O
jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiencia técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e dar-lhe o provimento, para julgar improcedentes os pedidos,
nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000244524v28 e do código CRC 162148c4.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 0023413-24.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KATIA SUELI DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: (evento 1) a parte demandante pretende o restabelecimento do benefício de auxílio-
doença (NB  617.978.568-0) e/ou aposentadoria por invalidez, a contar de 24/03/2017.

Sentença (evento 25): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para conceder
o benefício de auxílio-doença com DIB em 30/11/2017 e DCB em 45 dias após a implantação
do benefício, com fundamento na perícia judicial que identificou incapacidade laboral total e
temporária. Determinou que deverá ser observada na atualização monetária a regra veiculada
pelo art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação determinada pela Lei n. 11.960/09.

Razões da parte recorrente (evento 48): diz que a sentença deve ser reformada, pois de acordo
com os laudos particulares juntados aos autos, a parte autora mantém a incapacidade laboral
desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, em 20/02/2017, ou, por
eventualidade, na data do requerimento administrativo, em 24/03/2017. Aduz ainda
incapacidade total e permanente, e que desta forma faz jus à concessão de aposentadoria por
invalidez. Requer que seja aplicado o IPCA-E e por eventualidade, o INPC como critério de
correção monetária.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: servente (evento 1);
b) idade atual: 52 anos (evento 1, Outros 5);
c) laudos/exames médicos particulares:

* (evento 1, Declaração do CAPS - Outros 11) - 16/02/2017 - recebe atendimentos com
equipe multidisciplinar. Apresenta episódio depressivo grave com sintomas psicóticos.
Requer a continuidade do tratamento, sem previsão de alta.

* (evento 1, Laudo médico - Outros 6) - 22/03/2017 - paciente em tratamento no CAPS. Não
está em condições para o trabalho.

* (evento 26, Outros 23) - 16/05/2018 - Necessita de repouso absoluto. Sem condições de
exercer suas funções habituais. 

* (evento 32, Outros 28) : 

17/07/2018 - Apresenta distúrbio psiquiátrico grave. Em tratamento e acompanhamento no
CAPS. Está incapacitada para o trabalho. 
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12/07/2018 - Apresenta transtorno psiquiátrico crônico. Sem previsão de alta médica.

17/07/2018 - Está totalmente incapacitada para o trabalho por tempo indeterminado.

d) Laudo médico pericial (evento 33, Outros 29) - 18/07/2018 - atesta que a parte autora é
portadora de Transtorno Depressivo – F33, Transtorno de Personalidade – F60, Sequela de
TCE – T90, Sequela de Trauma em Membro Inferior Esquerdo – T93, Polimialgia – M35.3,
tendo concluído pela incapacidade total e temporária, com início em novembro de 2017 e
estimativa de 90 dias para reavaliação do quadro atual.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

"Diante do exposto, fato é que na perícia judicial houve a comprovação da
incapacidade laborativa total e temporária da parte autora, tendo tal
incapacidade sido verificada em momento posterior a data da cessação do
benefício previdenciário diante da documentação apresentada ao perito.
Salienta-se também que o expert já fixou prazo para a recuperação da autora
(§ 8º, do art. 60, da lei 8.213/91). 
Assim, diante do lapso temporal entre a data da cessação do auxílio-doença e
da incapacidade constatada pelo perito judicial, acredito não estar
demonstrada a inaptidão laboral para o restabelecimento do AUXÍLIO-
DOENÇA nº 5.638.941.389, cessado em 20/02/2017. 
Entretanto, diante do laudo pericial verifica-se que a incapacidade da parte
autora regressou em momento posterior a data da cessação do benefício.  
Isto posto, verifica-se que a parte autora faz jus a concessão de novo AUXÍLIO-
DOENÇA previdenciário, tendo como Data de Implantação do Benefício
30/11/2017 (data do exame complementar anexado no laudo pericial)".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do profissional médico, especialista em psiquiatria, medicina do
trabalho e saúde ocupacional, nomeado para a perícia judicial realizada em
18/07/2018 (evento 33) foi de que a parte autora é portadora de Transtorno Depressivo – F33,
Transtorno de Personalidade – F60, Sequela de TCE – T90, Sequela de Trauma em Membro
Inferior Esquerdo – T93, Polimialgia – M3, com início provável em 2017, e que
possui incapacidade laborativa total e temporária, tendo concluído o seguinte: "Conforme
avaliação pericial atual fora concluído que a autora possui incapacidade para qualquer
atividade laborativa, de forma temporária. Apresenta alterações ao exame físico/mental e aos
documentos médicos e, não tem condições de retornar ao trabalho, por enquanto. Entendo
que deverá manter-se afastada para que reavalie o quadro patológico atual e o tratamento
utilizado com médico assistente. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de
instrução, será sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período
mínimo de 90 (noventa) dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de início
da incapacidade comprovada em novembro de 2017".

Aduz a parte autora que mantém a incapacidade laboral desde a data da cessação do benefício
de auxílio-doença, em 20/02/2017, ou, por eventualidade, na data do requerimento
administrativo, em 24/03/2017 e ainda que a sua incapacidade é  total e permanente, e que
desta forma faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

Verifico que o CNIS juntado aos autos (evento 64) informa o recebimento de auxílio-
doença nos períodos compreendidos entre 17/08/2009 e 20/02/2017 e entre 30/11/2017 até o
presente momento.

Os laudos particulares constantes nos autos informam o tratamento realizado pela parte autora
e que apresenta episódio depressivo grave. O laudo de 16/02/2017 informa a necessidade da
continuidade do tratamento sem previsão de alta, os laudos de 22/03/2017, 16/05/2018,
17/07/2018 atestam a falta de condições de exercício de atividade laboral. O laudo de
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12/07/2018 (evento 32, Outros 28) informa que não há previsão de alta, o laudo de
17/07/2018 atesta que a parte autora está totalmente incapacitada para o trabalho por tempo
indeterminado.

Após uma análise dos documentos juntados aos autos, depreendo que a parte autora recebeu o
benefício de auxílio doença por aproximadamente 7 anos e meio, que está em
acompanhamento pelo CAPS, por psiquiatra e psicólogo, e que  ainda persiste a sua
incapacidade laboral. Desta forma, entendo que embora a perícia judicial de 18/07/2018 tenha
atestado o início da incapacidade em novembro de 2017, diante da análise dos laudos
particulares anexados aos autos, sendo o primeiro de 16/02/2017, concluo que a incapacidade
teve continuidade mesmo após a cessação do benefício em 20/02/2017. Assim, trata-se de
incapacidade total e temporária, fazendo jus a parte autora à concessão do benefício de
auxílio-doença, com DIB em 21/02/2017, podendo retornar as suas atividades laborativas
após o tratamento adequado, considerando, ainda, as suas condições pessoais e sociais, não
fazendo jus à  conversão em aposentadoria por invalidez. 

Acerca dos consectários, assevero que em 20/09/2017, quando do julgamento do RE
870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as
seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada, sob pena de
enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.
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Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a DIB em 21/02/2017 e
determinar que a atualização monetária seja realizada em observância aos índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252953v35 e do código CRC bda4e3ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0036814-87.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LARISSA NARA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença (NB 619.616.857-0) e/ou conversão em aposentadoria por invalidez desde a cessação
indevida,  em 30/06/2018 (evento 1, Outros 1).

Sentença (evento 48): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora
para restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB 619.616.857-0), com DIB em
30/06/2018 e DCB em 120 dias da implantação do benefício.

Razões da parte recorrente (evento 57): diz, no mérito, que a sentença deve
ser reformada para que seja concedida a manutenção do benefício de auxílio-doença (NB
619.616.857-0) e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, por conta de incapacidade
total e definitiva, conforme depreendido dos laudos particulares.

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

A) profissão habitual: operador de telemarketing (qualificação inicial);

B) idade atual: 33 anos (evento 1, Outros 2)

C) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Outros 2)

10/10/2017 – relata a doença e o tratamento de hemodiálise realizado três vezes por semana;
04/02/2019 – relata as doenças acometidas, prescreve medicamentos, menciona internação por 30 dias, até
18/12/2018, e que está em tratamento psiquiátrico
22/01/2013, 24/10/2014, 24/03/2015, 13/10/2017, 13/08/2018  – existe incapacidade laborativa.

D) laudo SABI (evento 43, Outros 19)

E) Escolaridade: Ensino Médio Completo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

“No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-
perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a
elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a
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realização de quaisquer outras diligências probatórias.

A perita judicial afirmou que a incapacidade já existe desde 03/09/2014
(quesito i - fl. 32) e que no momento da cessação do benefício, em 30/06/2018, a autora
ainda estava incapaz para laborar.

Portanto, a data de início do benefício deve ser fixada em 30/06/2018”.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a
parte autora totalmente  incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (médico do trabalho)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 01/03/2018 (evento 14, Outros 9), foi de que
a parte autora possui incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, pois é
portadora de Nefrite, doença renal crônica dialítica, sendo que realiza hemodiálise três vezes
por semana, estando na fila do transplante renal, com data provável de início da doença em
2003 e início da limitação em 03/09/2014, tendo dito que trata-se de progressão/ agravamento
da patologia e a limitação já existia entre a data do indeferimento/ cessação do benefício na
via administrativa e a data da realização da perícia judicial, .

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 364



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 146/596

0036814-87.2017.4.02.5055 500000266930 .V2 JES15140© JES15140

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a
existência das doenças indicadas na inicial e o tratamento ao longo dos anos para os
problemas de saúde referidos, no entanto, não atestam a existência de incapacidade total e
definitiva para toda e qualquer função.

Os laudos SABI  (evento 43, Outros 19) de 22/01/2013, 24/10/2014,
24/03/2015, 13/10/2017, 13/08/2018  registraram sua incapacidade nos exames
administrativos, sendo que o último laudo atestou o seguinte: “...histórico de ser portadora
de insuficiência renal crônica submetida a transplante renal doador cadáver em 26/01/2018
tendo evoluído com rejeição dom enxerto renal com retorno ao tratamento através de
hemodiálise em 2014. Esteve em B31 entre 04/09/2014 a 31/05/2017 CID N18.0; e entre
04/08/2017 a 30/06/2018 CID N18 quando refere ter perdido o prazo de solicitação de
perícia médica de prorrogação.”

Desta forma, entendo que restou comprovado não se tratar de incapacidade
definitiva, mas sim total e temporária, pois a recorrente está aguardando a realização de
transplante renal, podendo retornar as suas atividades laborativas após o tratamento
adequado.

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU
fixou entendimento nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar 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, a Turma
Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

No entanto, no presente caso é impossível estabelecer um prazo para
recuperação da parte autora, pois a recuperação depende da realização de cirurgia de
transplante renal e o resultado positivo ao tratamento realizado. Ademais, a autora já havia
realizado um primeiro procedimento de transplante renal em 26/01/2008, entretanto, houve
rejeição em 03/09/2014 (evento 14), o que reforça a impossibilidade de fixar a DCB. Diante
disso, o benefício concedido só pode ser cessado após a comprovação da existência de
capacidade laborativa, por meio de perícia médica administrativa, ficando a cargo do INSS
determinar a data para avaliar a recuperação da capacidade laborativa da parte autora.
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Assim, no presente caso, não deve incidir a norma acima mencionada, devendo
o benefício ser mantido pela Autarquia até que, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa, seja constatada a recuperação da parte autora, convindo anotar que o INSS
não poderá exigir o requerimento de prorrogação do benefício, somente podendo cessá-lo nos
termos delineados acima.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c art.
1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para condenar o INSS a manter o benefício de auxílio doença determinado na sentença até a
realização da cirurgia de transplante renal, devendo ser constatada a recuperação da parte
autora em nova perícia a ser realizada em sede administrativa, não podendo o INSS exigir o
requerimento de prorrogação do benefício, somente podendo cessá-lo nos termos delineados
acima.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266930v2 e do código CRC 65d0e712.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0001508-29.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIA BONINSENHA LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: (evento 1) a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por invalidez
e/ou manutenção do benefício de auxílio doença desde a cessação, em 14/12/2017.

Sentença (evento 29): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para conceder
o benefício de auxílio-doença desde a data em que foi cessado (14/12/2017).

Razões da recorrente (INSS) (evento 35): diz que a sentença deve ser reformada, pois de
acordo com a conclusão da perícia judicial, a parte não apresenta incapacidade laboral, não
cumprindo assim o requisito para a concessão do benefício pleiteado; e ainda, que a utilização
do laudo pericial referente ao processo n. 0021749-92.2016.4.02.5053 é nula, pois não foi
objeto de pedido do autor e de discussão nos autos. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de serviços gerais (evento 1);
b) idade atual: 58 anos (evento 1, fl.14);
c) laudos/exames médicos: particulares (evento 1, Laudo Pericial ref. ao processo n. 0021749-
92.2016.4.02.5053, fls.25-31; fls.32-39; evento 1, fls. 40-59).

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“Colocado isso, apreciando o conjunto da prova constante dos autos (CPC,
arts. 371 e 479), em que pese à conclusão pericial no sentido capacidade
laboral, este Juízo entende em sentido diverso.

(...)

Quanto ao presente caso, vale ressaltar que há nos autos documento médico
que comprova que a autora, após a realização da cirurgia na coluna cervical
apresentaria comprometimento das funções motoras da coluna cervical (fl.35). 
No mesmo sentido, o laudo pericial de fls.26-30, emprestado do processo n.
0021749-92.2016.4.02.5053, aponta a existência de incapacidade parcial,
porém, permanente, indicando inclusive, a possibilidade de reabilitação para
atividade que não exija esforço. 
Ademais, apesar do laudo pericial do INSS de fl.161 indicar que não houve
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agravamento da patologia, o mesmo não informa se houve melhora.  
Deste modo, tendo em conta que o labor habitual da autora [auxiliar de
serviços gerais] apresenta alto grau de esforço, ainda, considerando que a
patologia apresentada por esta a deixa com limitação da coluna cervical, não
obstante à conclusão pericial indicando que a autora pode continuar exercendo
sua atividade habitual, apreciando o conjunto da prova constante dos autos
considero que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente".

Inicialmente, saliento a possibilidade de se utilizar a prova pericial que foi realizada em
14/10/2016, no processo n.0021749-92.2016.4.02.5053, trazida aos autos às fls. 25-31, em
respeito ao princípio da economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais,
bem como em razão da referida prova, por ter sido realizada em juízo, ter garantido às partes
o contraditório e ampla defesa. Além disso, a prova técnica foi realizada há mais tempo,
sendo capaz de exprimir maior fidedignidade aos fatos a serem comprovados (eventual
incapacidade após a realização de procedimento cirúrgico em 2010). Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. ARTS. 59, 42, 11, 26 E 39 da Lei
8.213/91. PERÍODO DE CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO
COMPROVADOS. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA DESEMPENHO
DE ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. PROVA EMPRESTADA.
ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 11.960/09. APLICABILIDADE I- Nos
termos do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido ao segurado que,
tendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado
para o trabalho ou para atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos, devendo ser concedido por motivo de incapacidade provisória. II-
Por sua vez, o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por
invalidez será devida, cumprida a carência exigida, ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-
lhe-á paga enquanto permanecer nessa situação. III- Resta incontroversa a
qualidade de segurada da autora, notadamente porque o INSS, na peça de
contestação, não refutou o cumprimento do requisito da carência. IV- O laudo,
apresentado pelo perito judicial, atestou que a autora apresenta quadro de hérnia
discal cervical (operada), patologia de origem degenerativa, encontrando-se
incapacitada total e temporariamente para o trabalho de nutricionista, que
habitualmente exercia. V - O indeferimento do benefício na via administrativa
não induz à presunção de ocorrência de dano moral, havendo a necessidade de
sua demonstração. VI- Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos
pedidos, o INSS deve ser condenado em honorários advocatícios de 5% sobre o
valor das prestações vencidas até a data da sentença. Aplicação da Súmula nº
111 do STJ. VII - É perfeitamente admissível a prova emprestada, qual seja, o
laudo pericial judicial produzido nos autos da ação de nº 0006724-
94.2013.4.02.5101, pois, naqueles autos, restou consignado às partes o
contraditório quanto à prova pericial produzida, já tendo, inclusive, sido
proferida sentença. VIII- Quanto aos limites objetivos das ADI-s nºs 4.357 e
4.425, apreciadas pelo STF, o provimento da Suprema Corte é restrito à hipótese
de aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/09 no período de tempo entre a
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expedição do precatório e seu efetivo pagamento. Não dispôs aquela Corte
acerca da validade ou invalidade do mesmo dispositivo quando regula os
acessórios das condenações impostas à Fazenda pública, a título de juros e
correção monetária. Por isso que o artigo 1º-F da lei 9.494/97, na sua redação
atual, continua com sua validade e eficácia íntegras. IX- Apelação da autora
parcialmente provida. Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente
providas. 1 A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as
acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DO INSS, nos termos do Relatório e Voto,
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2017 (data do julgamento) SIMONE
SCHREIBER RELATORA 2

A conclusão do profissional médico, especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado para
a perícia judicial realizada em 04/04/2018 (evento 12) foi de que a parte autora relatou que é 
portadora de cervicalgia e lombalgia, porém, atestou que não foi constatada doença atual,
apenas o relato de dor, conforme encerra: "Desta feita, na atual avaliação pericial não foi
constatada incapacidade laborativa. Só há como atestar incapacidade total e temporária por
01 ano, a partir do tratamento cirúrgico (a data não foi comprovada), considerando-se as
alterações encontradas nos exames complementares antigos, o tratamento cirúrgico realizado
e seu tempo mínimo de recuperação e o exame físico atual inespecífico para patologias de
coluna".

O INSS sustenta que a parte autora não apresenta incapacidade e por isso não possui o
requisito legal para a concessão do auxílio doença, conforme conclusão do laudo pericial.

Verifica-se que o CNIS juntado aos autos (evento 1, Outros 1) informa o recebimento de
auxílio-doença nos períodos de 01/03/2010 a 04/09/2013, de 26/10/2015 a 02/04/2016 e de
09/05/2016 a 14/12/2017, sendo que o último requerimento apresentado em 06/11/2017 foi
indeferido por não constatação de incapacidade para o trabalho/atividade habitual.

Convém ressaltar que, em 01/03/2010, a parte autora realizou um procedimento cirúrgico na
coluna lombar devido a lesões degenerativas e compressivas. Os laudos médicos particulares
de 24/09/2015, 08/06/2016 e 14/11/2017 (evento 1, Outros 1) atestaram que a
mesma encontrava-se incapacitada definitivamente para o exercício da sua atividade habitual. 

Destaco, ainda, que a perícia médica acostada aos autos referente ao processo n. 0021749-
92.2016.4.02.5053 (evento 1, Outros 1) concluiu que "a autora apresenta quadro
degenerativo da coluna lombar e foi tratada cirurgicamente de hérnia discal com artrodese
lombar (fixação de vértebras). Há incapacidade parcial para atividades com esforço devido
ao tratamento cirúrgico realizado e ao processo degenerativo ainda existente". 

Assim, após uma análise cuidadosa das provas juntadas aos autos, depreendo que a
recorrida recebeu o benefício de auxílio-doença por aproximadamente 5 anos, que se
submeteu a uma cirurgia, e que mesmo assim ainda persiste a sua incapacidade laboral. Desta
forma, entendo que a autora possui incapacidade parcial e permanente, sem quadro de
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melhora desde 2010, fazendo jus  à concessão do benefício de auxílio-doença, que deve ser
mantido até a realização do processo de reabilitação profissional, para o exercício de outra
função compatível com as limitações fisícas e o grau de intrução da autora. 

Nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente teve o
condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo anotar
que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o autor
apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve
ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe o provimento, mantendo-se integralmente a
sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000231267v20 e do código CRC ee2616e5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5003409-03.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RILDO PACHECO MOULIN (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: (evento 1) a parte demandante pretende a concessão de aposentadoria por invalidez
e/ou manutenção do benefício de auxílio doença.

Sentença (evento 25): julgou procedente o pedido da parte autora, com fundamento no
período de duração da incapacidade, afastando a conclusão do perito e considerando o
autor total e permanentemente incapacitado para o trabalho.

Razões da recorrente (INSS) (evento 30): diz que a sentença deve ser reformada, pois de
acordo com a conclusão da perícia judicial, a parte não apresenta incapacidade total e
permanente, e desta forma está ausente o enquadramento na hipótese legal de concessão de
aposentadoria por invalidez. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: projetista de rede (evento 1);
b) idade atual: 55 anos (evento 1, Outros 2);
c) laudos/exames médicos: particulares (evento 1, Outros 2); SABI (evento 1, Outros 5;
evento 12, Outros 1) 

VOTO

A conclusão do profissional médico, especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado para
a perícia judicial realizada em 27/02/2019 (evento 15) foi de que a parte autora é portadora de
lombociatalgia bilateral (CID M54.3) e que possui incapacidade laborativa total e
temporária, com início em dez/1996, baseada em exame de tomografia computadorizada,
hérnias discais encontradas nos exames complementares anteriores ao tratamento cirúrgico, as
protusões e em exames recentes. Verificou-se, aind,a o tratamento cirúrgico realizado e o seu
tempo mínimo de recuperação, o exame físico com teste de Lasegue positivo e a evolução da
doença, sendo estimado um tempo mínimo de recuperação de um ano, a partir da data da
perícia. 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito
judicial, o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico,
que a parte autora é portadora de lombociatalgia bilateral, apresentando
incapacidade total e temporária desde dezembro de 1996.
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Com efeito, a parte autora está incapacitada há quase 23 anos, sem que haja
qualquer indício de melhora.

Não há como se considerar uma incapacidade com duração de mais de duas
décadas como sendo meramente temporária.

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (55 anos), a sua profissão
(projetista), a sua instrução (ensino médio completo) e as doenças que lhe
acometem e em especial a duração das suas limitações, é de se reconhecer que
as chances de reintegração ao mercado de trabalho são ínfimas,
reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva. No mesmo sentido,
AC 595186/SE do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

(...)

Do CNIS juntado, tem-se que a parte autora se encontra em gozo de auxílio
doença desde 31/08/2009, o que permite reconhecer o preenchimento de todos
os demais requisitos para a fruição do benefício.

Sendo assim, o benefício de auxílio-doença ora recebido deverá ser convertido
em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia judicial em
27/02/2019 (Evento 15, LAUDO1, 7)".

Aduz a recorrente que a parte autora não apresenta incapacidade total e permanente e por
isso não possui o requisito legal para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme
conclusão do laudo pericial.

O CNIS juntado aos autos (evento 41) demonstra o recebimento de auxílio-doença nos
períodos de 27/08/2006 a 27/07/2009 e de 31/08/2009 até o presente momento.

Convém ressaltar que em 27/07/2009, o recorrido retornou de uma reabilitação profissional na
função de projetista, a qual era compatível  com a doença apresentada -
espondilopatia (evento 1, Outros 5) e que em 11/12/2009 foi submetido a uma cirurgia de
descompressão de coluna lombar para tratar hérnia discal. (evento 1, Outros 5) Verifico que
de acordo com exames/laudos médicos particulares complementares (evento 1, Outros 2)
datados de 2017/2018, a parte autora foi diagnosticada como incapaz de retornar ao seu
trabalho em 22/05/2018, 15/07/2018 e 13/11/2018. 

Os laudos SABI constantes nos autos (evento 1, Outros 5; evento 12, Outros 1) informam a
incapacidade laborativa da parte autora, o laudo SABI de 05/01/2015 indicou nova cirurgia de
joelho realizada em em 05/01/2015(EVENTO 1, OUTROS 5), o laudo de 29/01/2015 sugeriu
afastamento definitivo, pois ainda possuía limitação importante. O último resultado, com
exame realizado em 20/11/2018, atesta que o segurado está fazendo curso  de computação
básica para uma segunda reabilitação profissional. (evento 12, Outros 1) 

Após uma análise cuidadosa das provas juntadas aos autos, depreendo que a parte autora
recebe o benefício de auxílio doença por aproximadamente 13 anos, que se submeteu a duas
cirurgias e está realizando uma segunda reabilitação profissional, e que mesmo assim
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ainda persiste a sua incapacidade laboral. Desta forma, entendo que embora a perícia tenha
constatado incapacidade temporária, trata-se de incapacidade definitiva, sem quadro de
melhora por 13 anos, deste modo, fazendo jus à concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez. 

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença prolatada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente ao pagamento da verba honorária em 10%
do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º
da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe o provimento, mantendo-se integralmente a
sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000226151v37 e do código CRC f922b5b9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5001713-17.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA BAPTISTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de
auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 20/07/2018 (ev1,
doc5).

Sentença (evento 28): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 36): a parte autora diz que a sentença deve
ser reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares, e sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados.
Aduz, ainda, a elevada idade que possui, prejudicando o exercício de atividade laborativa.

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: pedreiro (qualificação da perícia médica, ev. 9);

b) idade atual: 65 anos (ev1, doc4);

c) laudos e exames médicos: ev.1

doc.6, fl.1, datado em 13/07/2018, relatório médico (ortopedista) que atesta
artrose glenoumeral bilateral, com dor e limitação de ADM, e que a parte autora relata
limitação para atividades laborais e esportivas;

doc.6, fl. 2, datado em 15/06/2018, receituário de medicamentos;

doc.6, fl. 3, datado em 05/07/2018, ressonância magnética do ombro direito;

doc.6, fl. 4, datado em 15/06/18, laudo médico (ortopedista) relatando dor
crônica nos ombros e lesão no manguito rotador, direito e esquerdo;

doc.6, fl. 5, datado em 05/10/2018, laudo médico (sem especialidade) relatando
que em razão das doenças apresentadas o paciente possui limitação para as atividades laborais
e esportivas.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 367



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 156/596

5001713-17.2018.4.02.5006 500000266270 .V2 JES15140© JES15140

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

 “O laudo pericial produzido por médico do trabalho apresentado no evento 9
aponta no sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial
esclarece que a parte autora possui hipertensão arterial, diabetes mellitus e artropatia em
ombros. Aduziu que não há elementos que caracterizem qualquer tipo de limitação,
incapacidade ou restrição de movimentos.

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-
perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a
elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a
realização de quaisquer outras diligências probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo
probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o
atestado pelo médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias
geram a incapacidade do requerente para o trabalho.(...)

Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da
parte autora, sua pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a
improcedência do pleito autoral medida que se impõe...”

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
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benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a
parte autora incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (médico do trabalho)
nomeado para a perícia judicial realizada em 25/01/2019 (ev. 9), foi de que a parte autora
possui Hipertensão arterial, diabetes mellitus, artropatia em ombros, contudo com capacidade
para o seu trabalho habitual, tendo dito o seguinte: “No caso em análise, considerando a
história clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame
médico pericial, evidencia-se que o periciando é portador de alterações degenerativas em
ombros, que não o incapacita para realização de nenhuma de suas atividades diárias, seja
laborativa ou não. Tratam-se de alterações crônicas que demandam acompanhamento
contínuo, mas que no estágio atual, não há evidências que justifiquem qualquer limitação ou
restrição da reclamante. O arco de movimentos encontra-se preservado com movimentos
amplos, não evidenciando limitações. Além disso há a presença de sujidades em leitos
ungueais e calosidades nas palmas das mãos, fato que denota atividade braçal recente. O
reclamante possui também diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus sem sinais
de complicações clínicas ou de elementos caracterizadores de incapacidade/limitação.
Portanto, mediante análise médico-pericial, não há incapacidade laborativa de qualquer
natureza, seja parcial, total, temporária ou definitiva”

Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, são incapazes de infirmar a perícia médica judicial.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o laudo SABI (ev18, doc.1, fl. 20), que
também registrou sua capacidade nos exames administrativos.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
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Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266270v2 e do código CRC 716172e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5002159-23.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JUAREZ JOSE PINTO NETO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão do benefício de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez, a partir de 28/09/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 27): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 33): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares, devido às
reações adversas decorrentes do uso de fármacos,  e ainda por sua função habitual ser
incompatível com os problemas de saúde apresentados. Aduz, ainda, que o julgador não está
adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros elementos probatórios, como, justamente, os
laudos particulares.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de administração (qualificação inicial);

b) idade atual: 27 anos (evento 1, Identidade 6);

c) grau de escolaridade: ensino superior (evento 16);

d) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 9):

* 22/02/2017 - Laudo médico do CAPS II - relata o tratamento da parte autora desde
14/05/2012, em uso regular de medicação, apresenta transtorno esquizotípico (CID 10-F21),
sem previsão de alta;

* 01/02/2017 - o paciente possui epilepsia de difícil controle, encontra-se totalmente
incapacitado para o trabalho devido a riscos de crises convulsivas;

*28/12/2016 - paciente em tratamento desde 14/05/2012, em uso regular de medicamentos,
apresenta comportamento e transtorno esquizotípico e no momento está sem previsão de alta
médica;

* 16/12/2016 - o paciente tem epilepsia de difícil controle, faz uso de medicamentos, está
incapacitado para o trabalho.

* 07/12/2016 - o paciente encontra-se em tratamento;
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* 22/11/2012 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 13/07/2012 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 11/06/2012 - o paciente apresenta epilepsia e encontra-se incapacitado para o trabalho;

* 15/05/2012 - paciente epiléptico;

* 21/05/2012 - paciente em tratamento psiquiátrico;

* 15/04/2012 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 21/03/2013 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 15/03/2013 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 08/08/2013 - o paciente encontra-se em tratamento psiquiátrico e neurológico, sem
condições laborativas;

* 25/01/2012 - o paciente encontra-se em tratamento psiquiátrico;

* 26/01/2012 - o paciente encontra-se em tratamento psiquiátrico;

* 25/04/2012 - o paciente encontra-se em tratamento psiquiátrico;

* 23/01/2012 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 27/09/2012 - o paciente encontra-se em tratamento;

* 30/11/2011 - o paciente encontra-se em tratamento;

e) Laudos SABI (evento 22, Outros 1):

* 30/06/2011 - segurado com quadro psiquiátrico não definido, não é possível determinar o
grau de comprometimento laboral, deve ser encaminhado para  avaliação psiquiátrica, não
existe incapacidade laborativa;

* 09/02/2012 - existe incapacidade laborativa;

* 02/05/2012 - existiu incapacidade laborativa até 02/05/2012;

* 13/07/2012 - não existe incapacidade laborativa;

* 22/03/2017 - existiu incapacidade laborativa;

e) Laudo médico pericial (evento 16) - perícia realizada em 27/02/2019, atesta que a parte
autora possui Esquizofrenia e Epilepsia compensadas e controladas com medicação e que não
há incapacidade laborativa.
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a
parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte demandante não impugnou o laudo pericial.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz.
Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral
subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável
que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância
das partes, tendo prestado compromisso de bem desempenhar o encargo,
merecendo a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos
laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na
prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo
do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida
no ordenamento jurídico pátrio".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 27/02/2019 (evento 16, Perícia 1), foi de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de Esquizofrenia e
Epilepsia, compensadas e controladas com medicação. Classificação CID compatíveis com o
quadro clínico atual: CID 10 G40.8 – Outras Epilepsias; F20.0 Esquizofrenia paranoide, tendo
dito o seguinte: “Os exames complementares, laudos e atestados médicos recentes e antigos
copiados nos autos e os apresentados durante o exame médico pericial foram vistos e
analisados, tiveram relevância para o diagnóstico e subsidiaram a avaliação do exame físico
atual do periciado. - Portador de Esquizofrenia e Epilepsia compensadas e controladas com
medicação. Classificação CID compatíveis com o quadro clínico atual: CID 10 G40.8 –
Outras Epilepsias; F20.0 Esquizofrenia paranoide. - Controlado e compensado com
medicação.”

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não impedem, atualmente, o exercício da sua
atividade profissional habitual.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o último laudo SABI, de 22/03/2017, (evento 22,
Outros 1), que também registrou sua capacidade laboral. 

Ademais, observo que o recorrente recebeu o benefício de auxílio doença no período
compreendido entre 04/02/2012 e 28/08/2018 (CNIS - evento 22, Outros 1), porém, não existe
qualquer comprovação nos autos de manutenção do estado incapacitante após a cessação do
benefício previdenciário.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.
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Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000255110v15 e do código CRC e1283e2a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5009949-70.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RITA MARCIA CARDOSO DA ROCHA LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 28/07/2017 (ev1, doc1).

Sentença (evento 28): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial, que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 34): a parte autora diz, preliminarmente, que houve
cerceamento do direito à ampla defesa, em razão do indeferimento de quesitos
complementares, pelo que a sentença seria nula; no mérito, alega que a sentença deve ser
reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares, bem como pelo fato de sua função habitual ser incompatível com os problemas
de saúde apresentados. Aduz, ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial,
podendo utilizar outros elementos probatórios, como os laudos particulares juntados pelas
partes. Por fim, sustenta que é impossível a sua reinserção do mercado de trabalho.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de cozinha (perícia médica, ev. 17);

b) idade atual: 33 anos (ev1, doc4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (ev1, doc.6) e laudo SABI
(ev23).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No caso em tela, realizada perícia com médico ortopedista em 14/02/2019
(Evento 17, LAUDO1), ficou constatado que a autora é portadora de
espondiloartrose cervical, que, no entanto, não a incapacita de exercer suas
atividades de auxiliar de cozinha. Afirmou o expert que não existem dados
técnicos observados nos exames e exame físico que justifiquem limitações para
o labor habitual, não havendo que se falar em incapacidade laborativa.(...)

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos
indica pela correção do procedimento adotado pelo INSS em relação à negativa
do benefício ora postulado, haja vista não ter sido constatada incapacidade para
o trabalho pela perícia judicial.
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Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, a parte autora não faz
jus ao restabelecimento do benefício auxílio-doença e sua posterior conversão
em aposentadoria por invalidez, por não preencher todos os requisitos legais
exigidos.

Quanto ao pedido de complementação do laudo pericial, reputo desnecessário,
tendo em vista que os quesitos respondidos pelo expert do Juízo são suficientes
para o deslinde da questão."

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente, ressalto que o objetivo dos
quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a perícia quando as
perguntas/quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa pelo jusperito, o
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que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador no
momento da formação de sua convicção, não sendo esse, absolutamente, o caso dos autos.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da questão de
incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o desfecho da causa, visto
que o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não o acometimento de
doença, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente esclarecidas nos
laudos periciais acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 14/02/2019 (ev17), foi de que a parte autora possui capacidade para o
seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de Espondiloartrose cervical, tendo dito o seguinte:
“Coluna cervical: Indivíduo entra deambulando sem claudicação, se veste e despe assim
como sobe e desce de maca sem auxílio. Ausência de contratura muscular paravertebral em
coluna cervical, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de movimento
da coluna cervical livre, sem restrições. Membros superiores tróficos e simétricos, sem sinais
de desuso, força muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos membros
superiores. Reflexos tricipital e estiloradial presentes, normais e simétricos bilateralmente.
Sensibilidade de membros superiores mantida. Teste de Spurling¹ negativo. Teste de
Spurling¹: Exame provocativo para compressão radicular cervical. ++Periciando sem
alterações significativas ao exame físico da coluna cervical.(...)No momento não existem
dados técnicos que justifiquem inaptidão."
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Verifica-se que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença de 09/08/2017 a 21/11/2017
(CNIS, ev.23, doc.1, fl. 5).

Dos laudo juntados (ev.1, doc.6), observa-se que os de fls 1 e 2, datados em  31/01/2018 e
19/10/2017, respectivamente, foram emitidos por fisioterapeuta e não atestam a incapacidade
laborativa. Quanto aos laudos de fls. 3 e 4, observo que são contemporâneos ao tempo em que
a parte autora auferia o benefício por incapacidade, sendo datados em 23/10/2017 e
04/09/2017, respectivamente, bem como o laudo de fl. 8, datado em 26/07/2017. Quanto aos
demais laudos (fls. 5, 6, 7 e 9) apesar de demonstrarem tratamendo médico e fisioterápico,
não registram  a existência de impedimentos laborativos.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (ev23, doc. 1, fls. 8 e 9), que também
registraram sua capacidade nos exames administrativos realizados em 21/11/2017 e
22/02/2018. 

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
do § 3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000253581v7 e do código CRC 5531366b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 369



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 168/596

0027787-95.2017.4.02.5050 500000231597 .V14 JESX51398© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 0027787-95.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FLORISVALDO BERNARDINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 21/02/2017 - DCB (CNIS,
ev32_outros16).

Sentença (evento 105): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento nas
perícias judiciais que não identificaram incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente - parte autora (evento 34): diz que a sentença deve ser
reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares e sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados.
Destaca que o auxílio-doença cessado foi o concedido por força de decisão judicial no
processo n. 0003324-70.2009.4.02.5050, na qual se determinou a manutenção do benefício
até reabilitação do segurado - o que diz não ter ocorrido; por isso, aduz que "ao ser
reconhecido o direito ao benefício desde 16/02/2009, todo os atos praticados pelo empregador
no período compreendido entre 04/05 e 14/11/2011 são nulos". Por fim, requer a condenação
da autarquia em honorários advocatícios.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: calceteiro (qualificação inicial)/ encarregado de equipe;

b) idade atual: 54 anos, DN 11/10/1964 (fl.16);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (ev1, fls. 23-28) e laudo SABI
(ev32, fls. 82-87) e perícia judicial (ev20 e 48)

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

Trata-se de homem, 54 anos de idade, declara ser calceteiro (mas readmitido na empresa no
cargo de encarregado de equipe), que se insurge contra a cessação do benefício previdenciário
de auxílio doença (DCB) em 21/02/2017(NB 5492778672 - Evento 32, OUT16) em virtude da
constatação pela autarquia previdenciária de sua capacidade laborativa( SABI- Evento 30,
OUT2). O benefício foi recebido em decorrência de problemas oftalmológicos. A controvérsia
cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Pois,
realizada primeira perícia judicial com médico oftalmologista (laudo contido no Evento 20,
emitido em 08/12/2017 e complementado pelo laudo contido no Evento 971),
o expert propugnou pela capacidade laborativa da parte autora [...] Outrossim, determinada a
realização de segunda perícia judicial com médico do trabalho afim de averiguar a relação
entre a sua função na empresa e a limitação oftalmológica do qual é portador (laudo contido
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no Evento 48, emitido em 03/04/2018 e complementado pelo laudo contido no Evento 872),
o expert igualmente propugnou pela capacidade laborativa da parte autora [...] Por fim, cabe
salientar, em que pese toda a celeuma que a parte autora levantou no processo, fato é que
foi admitida duas vezes na empresa CIDADE ENGENHARIA LTDA já portadora da cegueira
de olho esquerdo ( "teria operado em Junho de 2002 pela primeira vez e já seria monocular
desde então, pela declaração do autor" - perícia judicial, Evento 48, ademais de constar tal
informação nos laudos SABI). Admitido primeiramente como Calceteiro em 02/01/2008 e
demitido em 04/05/2011, readmitido como Encarregado de equipe, seis meses depois, em
14/11/2011 até 29/08/2017 (CNIS:Evento 32, OUT16 c/c CTPS contida no Evento 1, OUT2,
fls.06), sendo que pouco tempo depois após a sua readmissão como encarregado de equipe, na
data de 30/07/2012 (Evento 3, OUT5, fls. 24), transitou em julgado acórdão da turma recursal
determinando a concessão do auxílio doença ao autor, ocasião em que recebeu o benefício por
incapacidade referente ao período de 16/02/2009 (DER) até a DCB, em 21/02/2017(!) -
período mais que suficiente para ter procurado nova ocupação ou ter se reabilitado.

VOTO

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.
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No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

De início, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e exclusivo
para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar incapaz
para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua moléstia.
Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui condições físicas
ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e temporária ou
permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a incapacidade para o
labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a existência da doença, por si
só, não significa impedimento ao trabalho.

Foram realizadas duas períciais médicas judiciais, uma com oftalmologista e outra com
médico do trabalho, tendo ambas concluído no sentido da capacidade laborativa do
recorrente.  

A primeira perícia judicial foi realizada por médico oftalmologista em 08/12/2017 (ev20), na
qual foram realizados os exames de tonometria de aplanação binocular e mapeamento de
retina, cujos resultados foram de ausência de alterações no olho direito e de cegueira no olho
esquerdo, que já existentia desde 2008, segundo os laudos de médico assistente. Considerando
o labor habitual de compactador de asfalto, concluiu que "a pessoa examinada tem a
capacidade de exercer qualquer atividade onde a binocularidade não é exigida", sendo "capaz
de realizar trabalhos burocráticos e de realizar trabalhos onde o risco de acidente não é
eminente, pois enxerga bem de um olho.". Além disso, em resposta aos quesitos
complementares (ev. 97), respondeu que não há obstáculo para realização da atividade laboral
de "encarregado de equipe".

A segunda perícia judicial foi realizada por médico do trabalho em 03/04/2018 (ev48), o qual
identificou "cegueira [definitiva] em olho esquerdo e visão 20/20 em olho direito (100% de
eficiência visual)". Após exame pericial e análise de laudos particulares, concluiu que a parte
autora tem aptidão laboral para exercer a atividade habitual de encarregado de equipe de
calceteiros, desde que falça uso adequado do equipamento de proteção individual, como
óculos de segurança. Finalizou dizendo que "não foram encontrados elementos técnicos de
convicção que justifiquem incapacidade para desempenho da atividade habitual".

Os laudos e exames médicos particulares eventualmente juntados demonstram a existência
das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de
saúde referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não impediria a parte autora de
continuar a exercer sua atividade habitual. Nenhum dos laudos médicos particulares indicou
incapacidade, impedimento ou diminuição da capacidade laboral, restingindo-se a expressar
o diagnóstico clínico e os exames realizados. 

Além disso, como já destacado na sentença, a parte autora foi readmitida pela mesma empresa
para função similar quando já portadora da cegueira em olho esquerdo.  
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Sobre esse ponto, o recorrente traz em um dos pontos do recurso inominado que "ao ser
reconhecido o direito ao benefício desde 16/02/2009, todo os atos praticados pelo empregador
no período compreendido entre 04/05 e 14/11/2011 são nulos". Não assiste razão à parte. Os
benefícios por incapacidade e também os serviços de reabilitação profissional do INSS são
prestados exatamente aos segurados que por motivos médicos incapacitantes não podem
exercer suas funções laborais habituais definitivamente. 

No caso em tela, pelo extrato previdenciário do recorrente, verifica-se que foi concedido
benefício de auxílo-doença em 16/02/209, porém, em 14/11/2011 a empresa "Cidade
Engenharia Ltda" o recontratou (ev. 117). Tal fato pode colocar em dúvida até mesmo a
existência da incapacidade laboral. É importante destacar que a Lei de Benefícios veda a
fruição de benefício previdenciário por incapacidade concomitante com remuneração laboral,
quanto mais em ulterior contratação. 

De todo modo, do colacionado aos autos, depreende-se o recorrente foi recontratado em 2011
para função de encarregado de equipe, o que demonstra sua readaptação para função
compatível com a cegueira. 

Não há, portanto, que prosperar a pretensão autoral. Nenhum fato novo, argumento ou mesmo
prova já acostada aos autos pela parte autora teve o condão de modificar o juízo de valor já
firmado e por este juízo ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram
conhecidas e afastadas na sentença, não tendo sido apresentado outros elementos que
justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000231597v14 e do código CRC 4b78d82c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000362-21.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FERNANDO LEAL FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 20/12/2016 (evento 1, Carta de
Indeferimento 6).

Sentença (evento 39): julgou improcedente o pedido da parte autora com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 46): diz, preliminarmente, que houve cerceamento do
direito à ampla defesa em razão do indeferimento de nova perícia, pelo que a sentença seria
nula; no mérito, que a sentença deve ser reformada, por conta da incapacidade flagrante,
conforme descrito nos laudos particulares e pela função habitual ser incompatível com os
problemas de saúde apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de serviços gerais (limpeza) (laudo SABI de
21/02/2017);

b) idade atual: 62 anos (evento 1, RGe 5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Exame Médico 7, 
Exame Médico 8, Exame Médico 9, Receituário 10, Receituário 11; evento 49,
Laudo 2 e Laudo 3) e laudo SABI (evento 14, Relação de Salários de
Contribuião 2).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pelo perito judicial atesta que a
parte autora não está incapacitada para o exercício de suas atividades
laborativas habituais.

(...)

A parte autora, ao se manifestar sobre o laudo pericial, impugnou o exame
produzido em Juízo tendo aduzido, em suma, que se encontra incapaz para o
trabalho.
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O laudo pericial foi conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da
parte autora, e sendo o mesmo, em princípio, imparcial, há de prevalecer sobre
o particular, apresentado unilateralmente.  

Mesmo diante de possíveis divergências entre os atestados médicos
apresentados pela parte autora e a prova pericial, não há no presente caso
qualquer vício capaz de invalidar o laudo pericial.

(...)

Além disso, considero as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem
como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a
elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de
determinar a realização de quaisquer outras diligências probatórias.

Com base nessas premissas, indefiro o requerimento autoral de designação de
nova perícia formulado.

Ainda, cabe destacar que, seja por conta das características próprias da
doença de que padece ou do resultado do tratamento médico que vem
realizando, é plenamente plausível uma pessoa ser portadora das patologias
alegadas sem que, contudo, esteja incapacitada para o labor, sendo este o caso
dos autos.

Assim, ante a inexistência de prova da incapacidade laborativa, a
improcedência do pedido de benefício por incapacidade é medida que se impõe,
afigurando-se despiciendo o exame dos demais requisitos necessários ao
deferimento dos benefícios almejados".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No mais, a alegação de que o médico perito diagnosticou a patologia com avaliação apenas do
momento da perícia sem considerar o histórico da parte autora também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.
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Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (neurologista/ neurocirurgião)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 04/02/2019 (evento 29), foi de que a parte
autora possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de epilepsia
(CID:G40.0), tendo dito o seguinte: “ ...PERICIADO PORTADOR DE EPILEPSIA DESDE
1995. APRESENTANDO CONTROLE DAS CRISES CONVULSIVAS. PERICIADO NO
MOMENTO, LÚCIDO, ORIENTADO, SEM DEFICIT MOTOR, DEAMBULANDO SEM
AJUDA DE TERCEIROS OU MULETAS. PELA NEUROLOGIA\ NEUROCIRURGIA,
PERICIADO SE ENCONTRA NO MOMENTO, APTO A EXERCER SUA ATIVIDADE
LABORATIVA.”

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não comprovam impedimento para o exercício
de su atividade laboral habitual.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (evento 14, Relação de Salários de
Contribuição 2), que registraram a sua incapacidade laboral em 13/04/2016 e 10/10/2016 e a
sua capacidade nos exames administrativos em 21/02/2017 e  04/06/2018. Isso restou claro na
perícia judicial realizada, logo, a existência da doença não significa impedimento ao trabalho.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000230720v18 e do código CRC 8f8e25d5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5010306-50.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE LUIZ LIBERATO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Sentença (evento 31): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 34): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta da incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e pela função
habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: repositor de supermercado (qualificação inicial);

b) idade atual: 58 anos (evento 1, RG 4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Receituário 9, Laudo
10, Exame Médico 11, Exame Médico 12) e laudo SABI (evento 6, Relação de
Salários de Contribuição 2).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Trata-se de homem, 57 anos de idade, repositor, que se insurge contra a
cessação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em
09/08/2018(NB 600.044.627-0 -  Evento 1, CERTNEG8), em virtude da
constatação pela autarquia previdenciária de sua capacidade laborativa(
Laudos SABI - Evento 6, RSC2 - fls. 03). O benefício foi recebido desde
26/04/2012 em decorrência de problemas ortopédicos.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Pois, realizada perícia judicial com médico
ortopedista (Evento 21, em 06/02/2019), o expert propugnou pela capacidade
laborativa da parte autora, nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, alterações degenerativas
cervicais, sem compressão radicular ou medular.
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7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade
habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais,
pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? Sim, pois
apresenta alterações degenerativas incipientes, não agudizadas, as quais não
sofrem interferência do labor habitual. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da
atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir
escadas? carregar peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) Não há limitações
ao labor habitual.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se
continuar exercendo a atividade habitual? Por quê? Não, pois apresenta
alterações degenerativas incipientes, não agudizadas, as quais não sofrem
interferencia do labor habitual.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos
e exames médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de
invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal
fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve
ser constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular equipara-
se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual divergência de
opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista e traumatologista)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 04/02/2019 (evento 21), foi de que a parte
autora possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de alterações
degenerativas cervicais, sem compressão radicular ou medular, tendo dito o seguinte:
“COLUNA CERVICAL: Indivíduo entra deambulando sem claudicação, se veste e despe
assim como sobe e desce de maca sem auxílio. Ausência de contratura muscular
paravertebral em coluna cervical, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso,
arco de movimento da coluna cervical livre, sem restrições. Membros superiores tróficos e
simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em
ambos membros superiores. Reflexos tricipital e estiloradial presentes, normais e simétricos
bilateralmente. Sensibilidade de membros superiores mantida. Teste de Spurling¹ negativo.
Teste de Spurling¹: Exame provocativo para compressão radicular cervical”.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a existência das doenças
indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde referidos,
no entanto, do ponto de vista laboral, não impediria o recorrente de continuar a exercer sua
atividade habitual.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (evento 6, Relação de Salários de
Contribuição 2), que também registraram sua capacidade nos exames administrativos de
24/10/2011, 27/09/2011 e 09/08/2018, sendo que este último menciona: "Segurado foi
repositor, 57 anos, portador de alterações crônico degenerativas osteoarticulares proprias da
idade, sem indicação cirurgica, tto conservador sem internação para tto da dor, apresenta-se
sem sinal de agudização ou radiculopatia, sem sinal objetivos de restrição funcional e sem
deficits motores em membros, não comprova lesão orgão alvo secundario a hipertensão,
sendo assim,  sem elementos objetivos que corroborem a incapacidade laboral atual".   Isso
restou claro na perícia judicial realizada, logo, a existência da doença não significa
impedimento ao trabalho.
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Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000230695v7 e do código CRC 9fe61219.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000866-24.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: TEOFILA RIBEIRO DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 22/02/2018 (evento1, Carta de
Indeferimento 3).

Sentença (evento 27): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 31): diz, no mérito, que a sentença deve ser
reformada por conta da incapacidade flagrante comprovada nos laudos/exames anexados aos
autos, posto que toda enfermidade gera incapacidade ainda que por um período, devendo ser
consideradas a idade, a qualificação e a escolaridade da parte autora. Aduz, ainda, que o
julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros elementos probatórios,
como, justamente, os laudos particulares.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: servente (qualificação inicial);

b) idade atual: 54 anos (evento1, Cpf5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento1, Laudo9; evento10,
Laudo2) 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de
incapacidade que autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos
documentos suficientes capazes de infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho,
conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não
fazendo jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados. Em que
pese a impugnação apresentada pela parte autora no Evento 17, PET1, a
perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi
realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo,
sobressaindo suas conclusões em relação aos documentos particulares juntados
aos autos pelas partes.
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(...)

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao
benefício previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra
sua análise, tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado,
ante a ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar
a condição ou não de segurado da parte autora.

No caso em tela, a parte autora pleiteia também o acréscimo de 25% ao valor
da aposentadoria por invalidez. Todavia, vale ressaltar que, conforme aduz o
artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a concessão do acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez é devida em favor do beneficiário que receber
aposentadoria e necessitar da assistência permanente de outra pessoa, o que
não restou demonstrado nos autos, bem como o expert, no laudo pericial
judicial, não indicou tal possibilidade.

Em relação ao pedido de danos morais, não restou configurada qualquer
ofensa à personalidade da parte autora, nem demonstrado nenhum ato ilegal ou
arbitrário praticado pela Autarquia Previdenciária que a tivesse exposto a
situação vexatória, razão pela qual não há que se falar em danos desta
natureza".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos que serão analisados posteriormente, posto que verificada primeiramente a controvérsia
relacionada ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (psiquiatria, medicina do trabalho e 
saúde ocupacional) nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 14/01/2019 (evento 11),
foi de que a parte autora possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer
de lombociatalgia, transtornos de discos invertebrais, osteoartrose e hipertensão arterial, tendo
dito o seguinte: “Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora
possuindo as patologias descritas acima, não apresenta incapacidade ou redução de
capacidade para suas atividades habituais de cozinheira/do lar, pois não há alterações
importantes ao exame físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho, nesse momento ou em data anterior a esta perícia, quando afastada, mas sem
receber benefício. Suas patologias mostram-se compensadas com o tratamento já realizado e,
não há impedimentos. Pode combinar o uso da medicação informada, com o labor, sem
prejuízos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da autora, não
será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo considerada APTA".

Verifico que a parte autora requereu o benefício de auxílio-doença (evento 1, Carta de
Indeferimento 3), em 22/02/2018, mas não foi reconhecido o seu direito em virtude da não
constatação de incapacidade laborativa. Ressalto que os laudos e exames médicos particulares
juntados demonstram a existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo
dos anos para os problemas de saúde referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não
impediria a parte autora de continuar a exercer sua atividade habitual.

Isso porque, o laudo particular de 30/08/2018 (evento 1, Laudo 9), atesta que a parte autora
deve evitar trabalhos forçados, e ainda o laudo de 20/08/2018 encaminha a parte autora para
tratamento fisioterápico, não havendo, entretanto, atestado de incapacidade para o trabalho.
Assim, a existência da doença não significa impedimento ao trabalho.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
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não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000229025v13 e do código CRC 18723f58.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 373



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 185/596

5016119-58.2018.4.02.5001 500000225042 .V15 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5016119-58.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de conversão de benefício de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez a partir de 28/04/2014 (ev1, doc7).

Sentença (evento 26): julgou improcedente o pedido da parte autora, tendo em vista que 
o benefício de auxílio-doença permanece ativo até a conclusão do processo de reabilitação
para o exercício de outra atividade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 39): diz, no mérito, que a sentença deve ser
reformada por conta da incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e
judiciais e pelo fato da reabilitação ser inviável em virtude de alguns impedimentos,
como idade, esforço exigido para a nova atividade e baixa escolaridade.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: ajudante de manutenção (qualificação inicial);

b) idade atual: 56 anos;

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (ev1, L6, R7; ev22, C1), laudo
pericial (ev11)  e SABI (ev22,C1).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"O autor já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença (Processo nº 0000834-
02.2014.4.02.5050). O perito ortopedista examinou o autor em 30/4/2014 O
pedido foi julgado parcialmente procedente e o INSS condenado a converter o
auxílio-doença NB 31/554.480.445-8 em aposentadoria por invalidez com DIB
em 30/4/2014. A Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso,  julgou
improcedente o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez e determinou o restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão do
processo de reabilitação profissional. O acórdão transitou em julgado,
formando coisa julgada (evento 22, CONT1).

Ocorre que o direito ao auxílio-doença se baseia numa relação jurídica
continuativa, de trato sucessivo. Por isso, a decisão judicial que nega direito ao
benefício só preserva sua eficácia enquanto se conservar a mesma situação de
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fato que a tiver motivado. Trata-se de julgamento rebus sic stantibus. O quadro
clínico do autor pode ter se alterado após a realização do exame pericial no
primeiro processo. Essa possibilidade pode afastar a intangibilidade da coisa
julgada.

O autor recebeu aposentadoria por invalidez NB 32/607.624.614-0 no período
de 3/9/2014 a 31/5/2017 e está recebendo o auxílio-doença NB 31/554.480.445-
8 desde 5/12/2012. O benefício está ativo (evento 22, CONT2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou  pós-
operatório de artrodese lombar (quesito 3, evento 11). Afirmou que o autor  não
possui aptidão para exercer a atividade habitual de ajudante de manutenção
(quesitos 6-7). Atestou limitação para dispor de carga axial em coluna, realizar
movimento de extensão e flexão com carga ou de modo repetitivo (quesito 8).
Considerou viável a reabilitação profissional em função como porteiro.

O autor não impugnou o laudo pericial (evento 24). 

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a
viabilidade da reabilitação profissional. O autor, nascido em 8/8/1963, tem
55 anos de idade. Essa idade não constitui embaraço absoluto para a
reinserção no mercado de trabalho. O grau de instrução do autor é de ensino
fundamental completo (quesito 1, evento 11). O autor não precisará frequentar
curso para elevar o grau de escolaridade para ter acesso a ocupações
compatíveis com suas limitações.

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, o autor não tem
direito à aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a
receber o auxílio-doença ao menos até ser reabilitado para o exercício de outra
atividade, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Ocorre que por força da decisão judicial transitada em julgado proferida nos
autos do Processo nº 0000834-02.2014.4.02.5050, o autor foi encaminhado
para reabilitação profissional. Por isso, o benefício está ativo.

O autor ainda não tem direito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez".

VOTO

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.
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A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para qualquer atividade laboral.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 30/01/2019 (ev11, Laudo1), foi de que a parte autora possui
incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, estimada com início em 2013, pois sofre de
artrodese lombar, sendo possível a reabilitação profissional para a atividade de porteiro.
Atesta que apresenta limitações funcionais para dispor de carga axial em coluna, realizar
movimento de extensão e flexão com carga ou de modo repetitivo. 

Ficou claro que sua incapacidade se limitaria às atividades que demandam carga axial em
coluna, extensão e flexão com carga ou esforço repetitivo, logo, a reabilitação profissional é
condizente com o quadro de saúde e aspectos sociais (idade, escolaridade), podendo exercer
outra ocupação. 

Registro que a persistência de eventual incapacidade parcial não impede o exercício de um
trabalho remunerado.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que esteja reabilitado pelo réu
para outras funções.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
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estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000225042v15 e do código CRC f44a113c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000311-98.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DULCE ZANETTI GATTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de conversão do benefício assistencial de Renda Mensal
Vitalícia por Incapacidade (NB 010.011.839-9) para a Aposentadoria por
Invalidez, desde 27/02/2011 (evento 1, petição inicial 1).

Sentença (evento 41): julgou improcedente o pedido da parte autora, pois entendeu que
apesar da incapacidade ter sido comprovada, não há provas suficientes para  confirmar a
qualidade de segurada rural, pois não há nos autos documentos que demonstram o
desempenho de atividade rural, não sendo possível comprová-lo ao utilizar a prova
emprestada referente ao processo n. 0034830-08.2016.4.02.5054. 

Razões da parte recorrente (evento 47): a parte autora diz que a sentença deve ser
reformada, pois o deferimento do benefício de Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade,
em 23/03/1976, foi realizado de forma equivocada, alegando que a parte possuía qualidade de
segurada especial conforme a documentação apresentada nos autos. Aponta que em seu
depoimento pessoal, bem como na oitiva de testemunhas referentes ao processo n. 0034830-
08.2016.4.02.5054, restou comprovado que na data da concessão do benefício, em
23/03/1976, a parte possuía a qualidade de segurada para a concessão de aposentadoria por
invalidez. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: do lar (evento 1);

b) idade atual: 89 anos (evento 31);

c) laudos/exames médicos: laudo médico pericial (evento 31) 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

Com o intuito de comprovar a qualidade de segurada especial a parte autora
requereu, em sua petição inicial, que fosse utilizado como prova emprestada
tanto os documentos acostados, bem como a prova testemunhal já realizada no
processo 0034830-08.2016.4.02.5054, o que foi feito. Passaremos a transcrever
algumas partes do processo acima referido. 

Sentença:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 375



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 190/596

5000311-98.2018.4.02.5005 500000220970 .V84 JES10867© JES7058

"No caso concreto, diante da precária documentação, e do depoimento e
oitiva das testemunhas, entendo que a autora não comprovou a condição de
segurada especial em regime de economia familiar no período necessário, não
fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade rural almejado na
inicial." 

Acórdão:

"Outro fato que indica a inexistência de trabalho rural da autora é o histórico
funcional do seu marido, Sr. José Gatti. Observa-se que o CNIS do seu
cônjuge revela registros de atividade rural a partir de 1985, e o documento de
fls. 136/137, emitido pela autarquia previdenciária, atesta que o Sr. José Gatti
teve vínculo como empregador rural nos anos de 1980 a 1982."

(...)

 Pois bem. Observando o conjunto probatório, entendo que não há provas
suficientes para comprovar a qualidade de segurada especial da autora, tendo
em vista que não foi colacionado aos autos documentos aptos a demonstrarem o
desempenho de atividade rural, nem foi possível comprová-lo ao utiliizar como
prova emprestada o processo 0034830-08.2016.4.02.5054.   

             
Por estas razões, concluo que, apesar da comprovação da incapacidade (tendo
em vista o deferimento do benefício de "Renda Mensal Vitalícia por
Incapacidade", a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de
segurada especial e a carência exigidas para a concessão do benefício e, deste
modo, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

VOTO

A controvérsia gira em torno da qualidade ou não de segurada especial da parte autora na
época da concessão do benefício.

Acerca da matéria, preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o
trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
a qual deverá obedecer a tabela consignada no art. 142 da pré-citada Lei.

Não se pode olvidar, por outro lado, a desnecessidade de comprovação documental de todo o
período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material  desde que validada por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, consolidada a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e da TNU.  Confira-se:
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL A NÃO
CORROBORAR O PERÍODO ALEGADO. 1. Nos termos da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação do tempo de
serviço rural, não é exigida prova documental de todo o período laborado nas
lides campesinas, sendo suficiente a apresentação de início de prova material,
desde que corroborada por via testemunhal idônea. 2. Impossível o
reconhecimento do labor rural pelo tempo postulado quando a comprovação
testemunhal se mostra insuficiente para emprestar eficácia à prova material
colacionada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1180335/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado e
VBGm 28/06/2011, DJe 03/08/2011)” (Grifei)

No caso específico dos autos, sabe-se que a parte nasceu em 09/08/1930 (evento 31) e que
passou a receber benefício por incapacidade, Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade, no
período compreendido entre 23/03/1976 e 28/02/2011, quando optou pelo recebimento de
pensão por morte em virtude do falecimento do seu cônjuge. Alega que quando foi deferido o
benefício por incapacidade, possuía a qualidade de segurada especial em razão de ser
trabalhadora rural, e que já era portadora de incapacidade total e permanente. Para
comprovação do direito, a parte autora solicitou a utilização dos documentos e prova
testemunhal realizada no processo de aposentadoria por idade rural n. 0034830-
08.2016.4.02.5054 como prova emprestada.

Verifica-se nos autos que a recorrente autora juntou os seguintes documentos para comprovar
a sua qualidade de segurada especial, dentre os quais ressalto: (evento 1, Processo
Administrativo 4) Certidão de Casamento, com data ilegível, em que consta a profissão do
cônjuge como lavrador; Carteira de Sindicato Rural do cônjuge da Recorrente com filiação
em 27/09/2001; Certidão de Registro de Imóveis de 31/08/1970, em que consta a Recorrente e
seu cônjuge como lavradores; (evento 1, Processo Administrativo 5) declaração do ITR que
consta área total do imóvel em 50,0 hectares; recibos de quitação de anuidade social do
Sindicato Rural de Colatina em nome do esposo da Recorrente;  histórico escolar dos filhos
da Recorrente, em escola da zona rural; entre outros.

Quanto ao processo n. 0034830-08.2016.4.02.5054, que objetivava a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural, verifica-se que no Acórdão de fls. 195-197 consta:

"A parte autora nasceu em 09/08/1930, portanto completou 55 anos de idade em 1985 (fl. 23).
Ocorre que a lei aplicável ao caso concreto é o extinto Decreto nº 83.080, de 24/01/1979. Tal
norma previa idade mínima de 60 anos para a mulher e carência mínima de 60 contribuições
mensais, nos termos do art. 46. A autora somente implementou a idade mínima de 60 anos em
1990.
Entretanto, a autora afirmou em seu depoimento pessoal que “parou definitivamente de ajudar
na roça em 1985 quando veio para a cidade”, assim como reafirmou em suas razões recursais
(fl.182, penúltimo parágrafo). Assim sendo, a autora não tem direito à aposentadoria por
velhice prevista na norma revogada".

No mesmo processo, encontra-se a oitiva das testemunhas, conforme segue: 
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Sr. JONAS GERALDO ARDISON (nasceu em 1962)  - conhece a sra. Dulce da comunidade de
Joaquim Távora, era vizinha de terra, afirmou que conhece a sra. Dulce desde que se entende
por gente, se mudou para Marilândia em 1985 e a sra. Dulce estava ainda em Joaquim
Távora. Ela morava com o marido e os filhos em propriedade da família. Não saíram em
nenhum momento para trabalhar na cidade. Apenas por volta de 1986 a família foi morar
em Colatina. Não trabalhavam como empregados, apenas na sua própria terra. Desde que a
testemunha era criança sabe que a sra. Dulce tinha problema de vista, que enxergava muito
pouco, mas não tem conhecimento se recebia algum benefício por incapacidade. Viu a sra.
Dulce trabalhando na lavoura do café, feijão e milho para subsistência. Os filhos a ajudavam.

Sr. ADEMIR NARDI (nasceu em 1958) - conhece a sra. Dulce de onde atualmente reside, no
Córrego Joaquim Távora, sempre morou lá e desde que se entende por gente a sra. Dulce era
moradora de lá. Depois ela se mudou, por volta de 1985/1986. Somente voltou a passeio. A
testemunha tem recordação da sra. Dulce desde criança. Até se mudar em 1985/1986, ela
estava no mesmo local o tempo todo. A sra. Dulce trabalhava nos afazeres domésticos e
ajudava o marido na roça, cultivando e colhendo o que plantavam. Possuíam propriedade e
os dois trabalhavam na roça. Em nenhum momento nesse período saíram para a cidade, nem
trabalharam para outra pessoa na roça. O tempo todo trabalhavam para o sustento próprio
com a cultura do café, milho, arroz e feijão. O gado era apenas para o sutento da casa. O
casal tinha em torno de 6 filhos que também ajudavam o casal na lavoura. Quando o casal
saiu da roça, a sra. Dulce apresentava problema de saúde, mas continuava trabalhando, na
ativa, apenas diminuiu as suas atividades.

D. MARLI DE LOURDES DO VALLI MOROSINI - conhece a sra. Dulce do Córrego Joaquim
Távora, pois morava lá. A sra. Dulce morou lá por mais de 40 anos. Não sabe precisar quando
a sra. Dulce saiu de lá. A testemunha casou em 1965, morava no Córrego Joaquim Távora e a
sra. Dulce morava lá nessa época, possuía terra e trabalhava com a família na roça. Nesse
período de 40 anos a sra. Dulce trabalhou sempre na mesma roça, não saiu em nenhum
momento para trabalhar na cidade e não era empregada de ninguém. Ela trabalhava na roça,
com milho, arroz, feijão, café, criação de proco e galinha. O esposo da sra. Dulce aposentou
na roça e já faleceu. Ela recebia benefício por conta do problema de vista e depois parou de
receber. Até a sra. Dulce se mudar para a cidade, continuou trabalhando no mesmo lugar.

Diante de tudo que foi analisado nos autos, constata-se que há prova suficiente nos autos que
comprovam que a parte autora exerceu atividades rurais e portanto, possuía qualidade de
segurada especial na época do deferimento do benefício, em 23/03/1976.

Observo que, segundo as testemunhas ouvidas, a parte autora somente deixou de trabalhar na
lavoura de café, milho, arroz e feijão em 1985, quando mudou-se com a família para o
município de Colatina, motivo pelo qual comprova-se o exercício de atividade rural no
período em questão. 

Contudo, não cabe à parte autora a averbação daquele período remoto para todos os efeitos,
vez que, trata-se de período quando ainda vigia o PRORURAL (LC nº 11/1971), em que
somente o homem, e a mulher, quando arrimo de família, faziam jus ao benefício. o que  não
é o caso dos autos, tendo em vista que o marido era o chefe de família, tanto que foi o
instituidor do referido benefício de pensão por morte que atualmente recebe, ao passo que
todos os seus documentos pretéritos registram a profissão dele como sendo lavrador e ela “do
lar”.
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No caso, não ficou demonstrada que a recorrente era chefe de família ou arrimo da unidade
familiar, sendo que a referida comprovação deixou de ser necessária somente com a
Constituição Federal de 1988.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da
Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000220970v84 e do código CRC 1957d3bd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5009930-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PERACIO SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez,  a partir do requerimento administrativo, em 06/12/2017 (evento 1, Petição
Inicial 1). 

Sentença (evento 37): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, para
restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB 31/621.193.399-5) desde a cessação, em
09/03/2018, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do programa de reabilitação
profissional.

Razões da recorrente - parte autora (evento 39): diz, preliminarmente, que houve cerceamento
do direito à ampla defesa, pela ausência de respostas aos quesitos complementares, visto que
se viu impossibilitada de comprovar a sua incapacidade; no mérito, que a sentença deve ser
reformada e concedida a aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento
administrativo, em 06/12/2017, por conta de sua incapacidade total e definitiva, conforme
descrito no laudo pericial e nos laudos particulares, pela função habitual ser incompatível com
os problemas de saúde apresentados e devido à impossibilidade de inserção da parte autora no
mercado de trabalho.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de obras (qualificação inicial);
b) idade atual: 51 anos (evento 1, Outros 4);
c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 7), laudo pericial (evento
14)  e SABI (evento 1, Outros 3).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

"Indefiro os quesitos. O perito já respondeu quais as limitações do autor e já
concluiu pela incapacidade definitiva para o trabalho, considerando a
viabilidade da reabilitação profissional. Eventual limitação de andar longos
trechos a pé, pegar ônibus, risco de crises insuscetíveis de previsão ou a
necessidade de acompanhamento médico não têm o condão de inviabilizar a
reabilitação profissional, que depende apenas da análise, pelo juiz, das
condições pessoais. 
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As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a
viabilidade da reabilitação profissional. O autor, nascido em 14/3/1968, tem
50 anos de idade. Essa idade não constitui embaraço absoluto para a
reinserção no mercado de trabalho. O grau de instrução do autor é de ensino
médio completo (quesito 1, evento 14). O autor não precisará frequentar curso
para elevar o grau de escolaridade para ter acesso a ocupações compatíveis
com suas limitações.

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, o autor não tem
direito à aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a
receber o auxílio-doença ao menos até ser reabilitado para o exercício de outra
atividade, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

O perito examinou o autor em 5/11/2018 (evento 7) e estimou o início da
incapacidade em 17/11/2018 (quesito 10). Assim, quando o auxílio-doença
cessou, em 9/3/2018, o autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/621.193.399-
5 desde a cessação, em 9/3/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº
13.457/2017), “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”. Deixo de estipular a DCB, porque a incapacidade
para a atividade habitual é definitiva e porque o autor deverá ser submetido à
reabilitação profissional".

VOTO

Inicialmente, ressalto que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, haja
vista que o objetivo dos quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a perícia
quando as respostas aos quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa
pelo jusperito, o que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor
subsidiar o julgador no momento da formação de sua convicção, não sendo este,
absolutamente, o caso dos autos. Ademais, para que a sentença seja anulada sob esta alegação,
deve-se questionar acerca da essencialidade dos quesitos ditos complementares para a
apreciação da questão de incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.
No caso dos autos, observo que as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente
esclarecidas no laudo pericial acostado aos autos (evento 14).

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 

Ademais, seus segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença,
estão obrigados, em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de
reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se
houver recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para qualquer atividade laboral.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista e traumatologista)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 05/11/2018 (evento 14), foi de que a parte
autora possui incapacidade definitiva para o trabalho habitual, estimada com início em
17/11/2017, pois sofre de  doença degenerativa lombar difusa, associado a estenose foraminal,
com limitações funcionais para realizar movimento de extensão e flexão em coluna lombar,
com carga ou de modo repetitivo, dispor de carga axial em coluna, sendo possível, porém, a
sua reabilitação profissional para a atividade de porteiro e vigia.

Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a existência das doenças
indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde referidos,
no entanto, não atestam a existência de incapacidade total e definitiva para toda e qualquer
atividade.

Pelo que se depreende de tudo que foi apurado, a parte autora se encontra incapacitada
definitivamente para o labor habitual, isso com base na perícia judicial, que atestou limitações
às atividades que demandam movimento de extensão e flexão em coluna lombar, com carga
ou de modo repetitivo, e dispor de carga axial em coluna, mas não há nos autos prova de
incapacidade total para o exercício de toda e qualquer função. 
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Desta forma, entendo que a parte poderá retornar as atividades laborativas em outra função,
considerando a idade ativa do recorrente (51 anos), o que revela a possibilidade
de reabilitação profissinal em atividade que respeite sua limitação física.

Registro que a persistência de eventual incapacidade parcial não impede o exercício de um
trabalho remunerado.

Diante do exposto, concluo que não restaram cumpridos os requisitos para a concessão do
benefício e por isso, por ora, a parte autora não faz jus a aposentadoria por invalidez.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte autora
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo
sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.
 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000253652v22 e do código CRC 296fb461.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5006683-75.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA CELIA SIMOES RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença e/ou conversão em
aposentadoria por invalidez, a partir de 08/03/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 29): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para
restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB 31/170.643.609-0) desde a cessação, em
08/03/2018, mantendo o pagamento por 45 dias após a data do deferimento do benefício, com
fundamento na perícia judicial que identificou incapacidade temporária para o trabalho.

Razões da parte recorrente (evento 37): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada
para conceder o benefício de auxílio-doença até a conclusão do tratamento de saúde ou até a
reabilitação da parte autora em outra função compatível com o estado de saúde; ou a
aposentadoria por invalidez, por conta de incapacidade flagrante, conforme depreendido da
perícia médica e pela função habitual ser incompatível com os problemas de saúde
apresentados. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de serviços gerais (qualificação inicial);

b) idade atual: 58 anos (evento 1, RG 5);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Receituário 8, Laudo
9) e laudo SABI (evento 26, Relação de Salários de Contribuição 1).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

"Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito
ao auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não
ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito examinou a autora em 24/9/2018 (evento 9) e estimou o início da
incapacidade há aproximadamente quatro anos (quesito 10). Assim, quando o
benefício cessou, em 8/3/2018, a autora estava incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB
31/170.643.609-0 desde a cessação, em 8/3/2018.
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De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº
13.457/2017), “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”. O perito estimou a recuperação da autora no prazo de
quatro a seis meses.

O auxílio-doença ainda não foi implantado. Considerando que a APSADJ
(agência da previdência social de atendimento das demandas judiciais) tem
levado em média dois meses para cumprir as ordens judiciais de implantação
de benefício, constato não haver mais tempo hábil para que a implantação
ocorra antes de ser atingida a DCB (data de cessação do benefício) estimada
na perícia judicial. Após a implantação, ainda é necessário observar uma folga
adicional de aproximadamente um mês, para que o segurado tome ciência da
implantação do benefício e, se for caso, consiga ter tempo hábil de pedir sua
prorrogação dentro dos 15 dias que antecederem a DCB. Por isso, arbitro que a
DCB seja fixada em conformidade com o Enunciado FOREJEF nº 120:

A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa
do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou
estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação

A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere ainda incapacitada
para o trabalho na época da DCB, poderá, dentro dos 15 dias que antecederem
a data de cessação, requerer a prorrogação do benefício por telefone (Central
135), ou na Agência da Previdência Social mantenedora ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb). Se a parte
autora não apresentar pedido administrativo de prorrogação do benefício nos
15 dias que antecederem a DCB, o INSS poderá cessar o benefício".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a) para a perícia
judicial realizada em 24/09/2018 (evento 17, Laudo 1), foi de que a parte autora possui
incapacidade temporária para o trabalho habitual, com recuperação possível dentro de prazo
previsível, pois sofre de espondilopatia degenerativa em coluna lombar e síndrome do
manguito rotador em obro direito e esquerdo, sendo que a continuidade do exercício da sua
atividade habitual pode gerar agravamento das lesões de seus ombros, que a sua incapacidade
teve início há aproximadamente 4 anos, tendo dito o seguinte: “A periciada possui fortes
dores em ombros, em especial em ombro direito, apresentando inclusive perda de força na
elevação do membro superior direito. Deve realizar acompanhamento com médico
especialista, para avaliação e tratamento de síndrome do manguito rotador bilateral e
posteriormente deve ser reabilitada para retorno laboral". "O autor apresenta dificuldades
na elevação acima da cabeça dos membros acometidos. Possui fortes dores durante
manipulação dos mesmos, não conseguindo sustentar peso ou realizar atividades que
necessitem de maior destreza nos membros superiores"."A enfermidade em questão pode ser
tratada através de medicações e fisioterapia. Na falha do tratamento conservador pode ser
necessário tratamento cirúrgico.  Sendo realizado o tratamento cirúrgico, é esperada uma
completa recuperação em um período de 4 a 6 meses para cada ombro, devendo um ser
operado e após sua recuperação, o outro poderá ser operado. Dessa forma, para se alcançar
o tratamento completo de ambos os ombros pode ser necessário um período total de 8 a 12
meses". 
 
Os exames médicos juntados aos autos demonstram a existência das doenças indicadas na
inicial e o tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde referidos, convindo
anotar que a recorrente não juntou aos autos nenhum laudo médico particular para comprovar
a existência de incapacidade laboral.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o laudo SABI (evento 26, Relação de Salários de
Contribuição 1), de 08/03/2018, que registrou sua capacidade no exame administrativo,
atestando doenças degenerativas próprias da idade, sem elementos técnicos que justifiquem a
manutenção do benefício. 
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Assim, atualmente, a parte autora se encontra incapacitada temporariamente para o labor, isso
com base na perícia judicial, sendo que a sua doença pode ser tratada através de medicações e
fisioterapia e apenas no caso de insucesso do tratamento conservador, poderia ser realizado o
tratamento cirúrgico. Desta forma, entendo que restou comprovado, pela perícia judicial, não
se tratar de incapacidade definitiva, podendo a parte autora retornar as suas atividades
laborativas após o tratamento adequado.

Em relação à DCB, deve ser mantida a data fixada pela sentença a quo, pois o perito não
estimou o tempo de recuperação para o tratamento conservador. Assim,  de acordo com o art.
60, § 9º, da Lei 8.213/91, na ausência de fixação do prazo de duração do benefício, o auxílio
deve ser cessado 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.

Como a perícia judicial foi realizada em 24/09/2018 e a sentença determinou o
restabelecimento desde a DCB anterior em 08/03/2018, a DCB foi fixada em conformidade
com Enunciado FOREJEF nº 120 (A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada
conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido
superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação), para,
se for o caso, possibilitar que o segurado requeira a prorrogação do benefício dentro dos 15
dias que antecederem a DCB.   

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000240115v22 e do código CRC 213c6ecd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5011371-80.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSELY DA PENHA MACIEL BATISTA CARDOSO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de omissão no
acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Sustenta a embargante, em síntese, que houve vício no julgamento, em virtude da ausência de
manifestação sobre o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao qual alega fazer
jus constatada a limitação funcional.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação vinculada, cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995,
com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição,
omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da argüição do embargante, verifica-se que esse
aponta a existência de omissão no julgado quanto à apreciação do auxílio acidente

De fato, compulsados os autos, observo há omissão no voto quanto a esse ponto.

Inicialmente, acerca da matéria, o conceito e requisitos do auxílio acidente é tratado no art. 86
da Lei nº 8.213/91, que abarca a possibilidade de concessão do benefício previdenciário ao
segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofra diminuição na sua capacidade
laboral:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria.
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§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para haver a concessão do benefício de auxílio-acidente, não é a total incapacidade do
segurado que deve ser aferida, nem mesmo a parcial ou temporária, mas sim a diminuição de
sua capacidade laboral diante de sequela provocada pelo acidente sofrido, confirmada através
de laudos médicos.

No presente caso, as eventuais sequelas do autor não têm correlação com nenhum acidente
sofrido, o que conduz à ausência de subsunção do fato à norma.

Ora, se se tratasse de acidente em sua acepção literal, o conceito “de qualquer natureza”
perderia o efeito que a norma pretende. O próprio Decreto nº 3.048/99, em seu art. 30, assim
define:

Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa
aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos,
químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da
capacidade laborativa.

Assim, verifica-se que nenhuma das doenças apresentadas são decorrentes de acidentes de
qualquer natureza, fato que sequer é alegado e ainda que fosse, no quesito 7 (ev.13) a perita
afirma que a parte autora não possui limitações funcionais.

A parte autora argumenta que necessita de perícia com oftalmologista uma vez que o perito
médico judicial somente analisou a capacidade do ponto de vista psicológico. Entretanto, tal
afirmação não prospera, uma vez que a médica, especialista em clínica geral, analisou tanto a
doença psiquiátrica como a oftalmológica.

Assim, embora haja omissão quanto à apreciação do auxílio-acidente, analisados seus
requisitos legais, conclui-se que no presente caso a parte autora não faz jus ao benefício.

Voto por conhecer e acolher os embargos de declaração somente para sanar omissão quanto à
ausência de apreciação de argumento recursal, sem, contudo, modificar o dispositivo do
acórdão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268689v5 e do código CRC e2d111dd.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5007681-43.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIZABETH SIQUEIRA TORRES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de omissão no
acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma, ocorreu em virtude
da análise incorreta dos elementos constantes dos autos, tendo em vista que deixou de se
manifestar sobre o pedido de produção de prova oral, cujo indeferimento pelo juízo a
quo teria configurado cerceamento de defesa. Além disso, deixou de se manifestar sobre o
fato de que o benefício foi concedido sucessivas vezes à parte autora desde 17/12/2014 e que
a cessação foi indevida em virtude do quadro de incapacidade total e definitiva. Ademais,
aduz que os laudos particulares dão conta da incapacidade e que há entendimento da TNU no
sentido de que existe presunção de continuidade do estado incapacitante no caso de
restabelecimento de benefício cuja incapacidade decorre da mesma doença que justificou a
concessão do benefício cancelado.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de motivação vinculada cujo cabimento requer
a presença dos pressupostos previstos no art. 48 da Lei n. 9.099/1995, com as alterações
promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. No caso, pela leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse aponta a
existência de omissão no julgado. De fato, há omissão no acórdão quanto aos pontos
alegados. 

A embargante argumenta que a prova oral é necessária a fim de comprovar todos os fatos
narrados na exordial, bem como sua condição socioeconômica. De certo, garante-se às partes
a produção de todos os meios de prova moralmente legítimos, desde que hábeis a comprovar a
veracidade dos fatos por ela alegados. 

No caso, a análise feita se inicia com a verificação do quadro clínico da segurada, uma vez
que o benefício pretendido possui como motivo alegado a incapacidade laboral, condição essa
que não foi comprovada nos autos, conforme apontado no acórdão: “Compulsando os autos,
verifica-se que a recorrente recebeu benefício de auxílio-doença de 17/12/2014 a
19/05/2015 e não há nos autos documento médico, seja de médico assistente (ev01 e 25), seja
de laudo SABI (ev19), capaz de fundamentar a conclusão acerca da incapacidade laboral após
a cessação do benefício.”.
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Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa nas situações em que o magistrado
entende suficientes ao julgamento da lide as provas produzidas nos autos, o que é o caso. 

Observo, ainda, que, nos termos do art. 370, caput, do CPC, cabe ao juiz determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito, pois "o Juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe
analisar a necessidade da dilação probatória requerida, conforme os artigos 125, 130 e 131 do
Código de Processo Civil. O magistrado, considerando a impertinência da prova requerida,
pode indeferir sua realização, não caracterizando cerceamento de defesa". (TRF 3ª Região,
Apelação Cível nº 200061190019658, Sexta Turma, Relatora Des. Federal Consuelo Yoshida,
data do julgamento 29/10/2003, DJU de 14/11/2003, pág. 577)

Assim, embora haja omissão quanto à impugnação ao não deferimento ao pedido de produção
de prova oral (oitiva de testemunhas), não se verifica no presente caso cerceamento de defesa.

A embargante sustenta, também, que o benefício foi concedido sucessivas vezes à parte autora
desde 17/12/2014 e que a cessação foi indevida em virtude do quadro de incapacidade total e
definitiva. Nesse sentido, apresenta entendimento da TNU no sentido de que há presunção de
continuidade do estado incapacitante no caso de restabelecimento de benefício cuja
incapacidade decorre da mesma doença que justificou a concessão do benefício cancelado.

No entanto, ao contrário do que argumenta a parte autora, não foram concedidos sucessivos
benefícios por incapacidade. Conforme extrato CNIS (ev13), foi concedido à segurada o
benefício de auxílio-doença previdenciário (NB 6090077350) em 17/12/2014, tendo sido
cessado em 19/05/2015. Logo, não se verifica a alegação de sucessivas concessões. Ainda que
fosse esse o caso, deve-se esclarecer que a presunção levantada pela TNU não é absoluta, uma
vez que a análise da existência da doença e da incapacidade é casuística, exatamente porque é
o quadro clínico do segurado que é analisado para fins de constatação da capacidade para o
trabalho.

Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração somente para sanar
omissão quanto à preliminar e à ausência de apreciação de argumento recursal, sem, contudo,
modificar o dispositivo do acórdão.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000248848v11 e do código CRC 6cd5aeef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000332-49.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA DALVA MOREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 32), em face da
sentença (evento 23) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para
restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB 6247019665), desde a cessação indevida, com
DIP na data da sentença, somente podendo ser cessado após a constatação da plena
capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação; bem como deferiu a medida antecipatória de
tutela e determinou a sua implantação no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa no
valor de R$ 500,00 por dia de atraso, devendo incidir no caso de cessação indevida, desde o
momento da cessação até o restabelecimento; determinou ainda que a correção
monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-
E) e os juros de mora deverão incidir a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Recorreu a autarquia federal pleiteando a fixação da DCB, nos termos dos
parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, bem como a revogação da multa previamente
estipulada e a reforma da sentença quanto à correção monetária para que seja calculada com
base na TR (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/09) até
20/09/2017, data do julgamento do RE 870.847, e, após tal data, com base no INPC. 

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado
Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo
INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência. 

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU
fixou entendimento nos seguintes termos:
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"Por não vislumbrar 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, a Turma
Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

No caso, verifico que na perícia médica judicial realizada em 02/04/2019, o
expert estimou o tempo mínimo para a recuperação da parte autora em 6 meses (evento 13,
Laudo 1). Sendo assim, fixo a DCB em 02/10/2019.

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será
cessado, podendo, a parte autora, requerer a prorrogação dentro de 15 dias que antecederem a
data de cessação.

Recorreu a autarquia federal, também, pleiteando a reforma dos consectários,
sob o fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs
4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº
11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
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Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS para fixar a DCB em 02/10/2019, bem como para reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em caso de eventual desobediência, nos
termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252589v8 e do código CRC 7c4121d1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002450-32.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 38, Recurso
Inominado 2), em face da sentença (evento 31) que julgou parcialmente procedente o pedido
da parte autora para restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB 6179690786) desde a
cessação indevida, com DIP na data da sentença, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação; bem como deferiu a medida
antecipatória de tutela e determinou a sua implantação no prazo de 30 dias corridos, sob pena
de multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, incidindo inclusive no caso de cessação
indevida, desde o momento da cessação até o restabelecimento; determinou que a correção
monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-
E) e os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97.

Recorreu a autarquia federal pleiteando a fixação da DCB, bem como a
revogação da multa processual previamente cominada ou que seja determinada a redução dos
seus valores para R$ 50,00 por dia, com o limite máximo de R$ 500,00; o aumento do prazo
para o cumprimento da tutela para 45 dias e que seja determinada a aplicação da Lei nº
11.960 para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao
mês) até 20/09/2017 ou até março de 2015, considerando que essa é forma estabelecida pela
Resolução do CJF, a partir de então o IPCA-e.

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado
Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo
INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a
antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria
desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo
para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência. 
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Quanto ao tempo determinado pela Justiça Federal para cumprimento das
ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser aumentado, como forma de evitar obrigações
materialmente impossíveis. Impõe-se, portanto, a dilação do prazo fixado para 45 dias.

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU
fixou entendimento nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
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."

Nesse sentido, observo também o Enunciado n.120 do FOREJEF da 2ª Região:

"A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa
do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou
estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do
benefício, de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação,
se ainda considerar que está incapaz".

No caso, verifico que o perito médico atestou, em 31/01/2019, a incapacidade
total e temporária da parte autora, pelo período de 6 meses (evento 21, Laudo 1).  É
necessário observar um prazo para que o segurado possa pedir a prorrogação do benefício
dentro dos 15 dias que antecederem a DCB. Por isso, fixo a DCB em 45 dias da data da
intimação do resultado da sessão de julgamento.  

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será
cessado, podendo, a parte autora, requerer a prorrogação deste.

Recorreu a autarquia federal, também, pleiteando a reforma dos consectários,
sob o fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs
4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº
11.960/2009.
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Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.
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Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS para: 1) fixar a DCB em 45 dias da data da intimação do resultado da sessão de
julgamento; 2) fixar o prazo de 45 dias para cumprimento da tutela de urgência; 3) reduzir
para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual
atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos da fundamentação
supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000258668v14 e do código CRC 2dc6751e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 0004262-38.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ELIAS AGUIONSO DE MAGALHAES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício por incapacidade a segurado especial
desde 07/12/2016  - DER (ev15, fl.91).

Sentença (evento 28): julgou procedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial, para conceder o benefício de auxílio-doença, com DIB em 07/12/2016 e DCB
em 45 dias após a implantação do benefício.

Razões da parte recorrente - parte autora (evento 38): diz que a sentença deve ser
reformada, convertendo-se o benefício temporário em aposentadoria por invalidez, por conta
de sua incapacidade total e permanente, conforme descrito nos laudos médicos particulares e
judicial, bem como em virtude de função habitual ser incompatível com os problemas de
saúde apresentados. Subsidiariamente, diz que o INSS deve promover a devida reabilitação do
recorrente, devendo o auxílio-doença ser cessado somente após a comprovada reinserção no
mercado de trabalho.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: trabalhador rural (qualificação inicial);

b) idade atual: 38 anos, DN 12/07/1981 (ev1);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (ev1, fls. 52-73), laudo SABI
(ev15, fl.92) e perícia judicial (ev8).

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

Como início de prova material, a parte autora apresentou apenas o comprovante de estar
registrado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais desde 1999. Apesar desse único documento,
entendo como suficiente para os fins destinados, especialmente devido à data de sua
confecção. Como complementação da prova documental, designou-se audiência de instrução e
julgamento, na qual o autor e três testemunhas foram inquiridas. As testemunhas não
deixaram dúvidas quando ao efetivo trabalho rural do demandante, o qual sempre foi
realizado individualmente. Atestam que há pelo menos 10 anos o autor trabalha com o Sr.
Ananias, realizando todo o serviço costumeiro do meio rural. Apenas foi obrigado a reduzir o
ritmo de trabalho devido ao acidente automobilístico sofrido, o que lhe reduziu a força física,
impedindo a realização plena de suas atividades. A prova testemunhal foi consistente e
afirmou, em uníssono, o efetivo labor rural do demandante, o qual retirava unicamente da
roça o seu sustento. [...] No presente caso, a perícia médica judicial realizada em 03/04/2018
(fls. 81-85) constatou que a parte autora apresenta sequela de traumatismo em membro
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inferior direito (CID-T93). Na oportunidade, o expert afirmou que a parte autora apresenta
incapacidade parcial (incluso a sua atividade habitual) e temporária, fixando como início da
incapacidade o mês de agosto de 2016, não conseguindo apontar uma data precisa para a
reabilitação do demandante. [...] Sendo assim, demonstrado está que o autor, no momento do
requerimento administrativo (07/12/2016), o demandante encontrava-se inapto para o
exercício de atividade laborativa. Considerando que o perito não conseguiu fixar uma data
para o restabelecimento do autor, segundo o art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, dever-se-ia
estabelecer a cessação em 120 a partir do ato da perícia. Partindo dessa conclusão, a data de
cessação do benefício seria em 03/08/2018. No entanto, tenho que esta deve se dar em 45
(quarenta e cinco) dias após a implantação seguindo o disposto no enunciado nº 120 da
FOREJEF da 2º região.

VOTO

Realizado o exame pericial em 03/04/2018 (evento 08), a conclusão do profissional médico
(ortopedista e traumatologista), foi de que a parte autora apresenta sequela de traumatismo em
membro inferior direito - CID T93, etimologia traumática que  a incapacita parcial e
definitivamente para sua função habitual de lavrador. Disse que não decorre de progressão ou
agravamento e "pode ser reabilitado para atividades que não demandem grandes esforços
físicos, deambular ou posição ortostática por longos períodos e subir ou descer escadas".

Os documentos médicos particulares (fls. 52-73) seguem no mesmo sentido, indicando
incapacidade permanente em virtude da sequela de traumatismo.

O recorrente pede a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, contudo,
não há elementos nos autos que permitam concluir que a mencionada patologia o incapacita
para todas as funções. Trata-se de caso de tratabalhor rural com 37 anos, residente no Distrito
de Santa Luzia, Município de Mantenópolis/ES, em que o médico especialista indica
expressamente a possibilidade de reabilitação para funções que não demandem esforços
físicos. Não faz jus à conversão em aposentadoria por invalidez.

No entanto, tem razão a parte autora quando sustenta pela necessidade do serviço
de reabilitação. Isso porque a incapacidade verificada pelos médicos (assistentes,
administrativo e judicial) é parcial e permanente. Embora incapaz para a função habitual,
trata-se de pessoa nova (37 anos), cuja condição clínica indica a possibilidade de
reabilitação para outra função compatível com sua limitação.

Assim, não há que se falar em fixação da DCB, pois o laudo pericial foi claro ao apontar a
impossibilidade de recuperação das condições para o exercício da sua atividade habitual,
tratando-se de incapacidade permanente, podendo ser reabilitado para outra função, devendo
ser concedido o benefício de auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação.

Por todo o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado do
autor, para condenar o INSS a manter o benefício de auxílio-doença concedido na
sentença até a sua efetiva reabilitação.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000229367v14 e do código CRC 209de3e4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 0035991-28.2017.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALESSANDRA AMARAL CALEGARI (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ev92) opostos pela parte autora em razão de alegada
contradição e omissão no julgado (ev88) que conheceu e negou provimento ao recurso
inominado interposto pela parte autora (ev67), mantendo a sentença (ev55) que julgou
parcialmente procedente o pedido e concedeu auxílio-doença de 30/03/2017 (DER/DIB) a
31/12/2017 (DCB).

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta os vícios da omissão e da
contradição. Diz que há omissão nele em virtude da ausência de manifestação sobre os laudos
particulares apresentados pela parte autora; e que nele também há contradição porque
reconhece que a patologia é permanente, mas concluiu pela incapacidade total e definitiva.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação vinculada, cujo
cabimento requer a presença dos pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995, com as
alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam,: obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida. No caso, pela leitura da argüição do embargante, verifica-se que esse aponta a
existência de omissão e de contradição no julgado.

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram
devidamente analisadas e o reconhecimento de que a parte não possui incapacidade para o
trabalho restou suficientemente fundamentado e amparado no arcabouço probatório dos autos.
Isso se verifica ao longo do julgado embargado que levou em consideração todos os
documentos juntados pela parte autora, laudo pericial e condições pessoais da parte, convindo
anotar que a omissão alegada pela parte não se sustenta, em virtude do disposto no julgado,
que faço transcrição:

Dessa forma, observa-se nos autos que não há laudos particulares que atestem expressamente
a incapacidade da parte autora de caráter total e definitivo, cabendo ao perito do juízo
analisar todos os documentos clínicos particulares apresentados a fim de determinar se possui
ou não incapacidade laborativa, bem como seu caráter total/parcial e temporário/permanente.

Ressalto que apesar dos problemas diagnosticados, um dos peritos sequer constatou
incapacidade laboral, sendo que o outro, diante da análise conjunta com os laudos
particulares, afirmou que a parte autora possui inaptidão temporária.
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O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames
médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão
apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não
significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado
médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo. 

Assim, verifica-se que não há contradição nem omissão no acórdão, tendo sido analisados os
documentos da inicial e os laudos periciais, sendo que o reconhecimento de todos esses
fatores levaram a manutenção fundamentada da sentença, não havendo que se falar em
omissão quanto a apreciação de documentos juntados.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado analisou a questão principal dos autos de
forma clara, objetiva e completa, sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que
presidem as questões, convindo anotar que a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa
não oportuniza a oposição de embargos de declaração sob alegação de suposta omissão, sem
que se achem presentes os elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de
sua incidência. Nesses termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada para
veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os elementos
suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos termos do art.
1.025 do novo CPC.

Voto por conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pela parte
autora.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000259388v6 e do código CRC 807821a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5000220-17.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JONES GOMES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ev62) opostos pelo INSS em razão de
alegada contradição e omissão no julgado (ev58) que conheceu e deu parcial provimento ao
recurso inominado interposto pelo INSS (ev38) “para fixar a DCB em três meses a partir da
data da sessão de julgamento e reduzir para R$ 100 (cem reais) o valor da multa diária fixada
na sentença em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela”.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta os vícios da omissão e
da contradição. Diz que há contradição no acórdão porque “ao mesmo tempo em que diz que
não há interesse recursal, afirma que já se trata de cumprimento da Súmula 410 do Superior
Tribunal de Justiça”; e que há omissão porque deixou de analisar o argumento sobre o prazo
previsto na legislação para concessão do benefício. Nessa esteira, diz que não cabe multa em
face do INSS e, caso a condenação persista, deve-se contar a partir da intimação sobre o
descumprimento.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer a presença dos pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº
9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. No caso, pela leitura da arguição do embargante,
verifica-se que esse aponta a existência de omissão e de contradição no julgado.

Quanto ao argumento sobre contradição, não assiste razão ao embargante. Isso
porque o acórdão sequer mencionou interesse recursal ou enunciado sumular nº 410 do STJ.

Com relação ao vício da omissão, também não assiste razão ao embargante,
uma vez que o recurso inominado interposto pela autarquia previdenciária não atacou o prazo
fixado em sentença para cumprimento da obrigação. 

Alega o embargante que o acórdão não abordou o argumento sobre o prazo
previsto na lei para concessão do benefício, dizendo que “a própria lei previdenciária nº
8.213/91 estabelece em seu art. 41-A, § 5º o prazo de 45 dias para o cumprimento de
obrigação de pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (SESSENTA) dias conforme seu art. 17.
Portanto, o prazo fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a
fixação e a aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.”.
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Como dito, o recurso inominado da autarquia previdenciário não trouxe como
ponto recursal essa matéria. No entanto, ainda se fosse, cabe destacar que a autarquia
previdenciária persistiria sem razão. Isso porque os dispositivos mencionados (art. 45, §5º, da
Lei 87.213/91 e art. 17 da Lei 10.259/01) dispõem sobre obrigação de pagar, enquanto a
tutela antecipada fixa prazo para cumprimento de obrigação de fazer.

Dessa forma, observa-se que as circunstâncias relevantes do processo foram
devidamente analisadas. Todas as teses necessárias ao julgamento da causa foram
devidamente analisadas na decisão colegiada e no mérito nenhum vício sanável nesta seara o
modificaria. Isso se verifica, de forma geral, no que toca à manifestação sobre o
indeferimento da aplicação de astreintes no caso em referência, eis que não foi observado se
tratar de reiterada ação procrastinatória da ré.

Outrossim, e de forma geral, o fato de o acórdão guerreado não ter se
manifestado expressamente sobre todos os elementos citados como causa e fundamento de
sua pretensão ou mesmo da defesa não leva à conclusão de que foram ofendidos os arts. 48 da
Lei nº 9.099/1995 ou mesmo os arts. 1.022 e seguintes do novo Código de Processo Civil,
pois o julgador deve fundamentar sua decisão se restringindo aos argumentos/teses, artigos de
lei e jurisprudência invocados, e não rebater tudo que mencionado, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que se achem presentes os elementos constitutivos definidos pela Lei como
causa eficiente de sua incidência. Nesses termos:
STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Esclareço, ainda, que mesmo sendo inadmitidos ou mesmo rejeitados no mérito,
os elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC.

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo
INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266313v2 e do código CRC 2a7e9d55.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5001202-31.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA CUSTODIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que manteve a sentença de improcedência do pedido de
concessão de auxílio doença, sob o fundamento de existência de incapacidade preexistente à
filiação ao RGPS.

Alega a embargante, em síntese, omissão no julgado quanto à fixação da DII na
data da DER, em 02/2018.

VOTO

Ao início, observo que os embargos de declaração, como sabemos, constituem
recurso de motivação vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos
insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais
sejam, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da argüição do
embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no julgado.

Compulsados os autos, verifico que não assiste razão ao embargante. Com
efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram devidamente analisadas e a manutenção
da DII em abril de 2016 restou fundamentada através da ratificação da conclusão pericial, que
dispôs que “apurou que a parte autora é portadora de sequelas caracterizadas por
miocardiopatia dilatad, que a incapacita de forma parcial e definitiva para o exercício de
suas atividades laborativas habituais desde 04/2016”

Observou-se, ainda, que as conclusões do perito estão em consonância com os
laudos e exames médicos constantes nos autos, restando devidamente demonstrado que na
data da DII fixada a parte não possuía qualidade de segurada, motivo pelo qual a sentença foi
mantida, não havendo, pois, que se falar em omissão do julgado.

Diante do exposto, verifica-se que não há omissão no acórdão, restando
analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e completa,
sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com efeito, a
insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os elementos
constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses termos: STJ.
1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
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Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268040v2 e do código CRC f6e2ac64.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5006350-26.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CONCEICAO DAS GRACAS TREGGI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que manteve a sentença de improcedência do pedido de
concessão de auxílio doença, com fundamento na perícia judicial que não constatou
incapacidade laboral.

Alega a embargante, em síntese, equívoco no julgado tendo em vista que a parte
autora possui quadro de asma, hipertensão, nefropatia e que por isso encontra-se inapta para
exercer a atividade de professora. Aduz omissão no julgado quanto à apreciação de artigos
constitucionais que garantem a saúde, dignidade e trabalho a todas as pessoas, bem como
omissão quanto aos laudos particulares juntados.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei
nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da argüição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência de omissão no julgado.

Compulsados os autos, observa-se que não assiste razão ao embargante. Com
efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram devidamente analisadas e o
reconhecimento de que a parte não se encontra incapacitada para o trabalho restou
suficientemente fundamentado e amparado no arcabouço probatório dos autos, convindo
mencionar, ainda, que no caso foi realizada perícia judicial que atestou capacidade para o
trabalho.

Observa-se, também, que as condições sociais e todos os laudos particulares
juntados foram analisados no julgado embargado, cotejados com as conclusões do perito do
juízo e resultando na conclusão fundamentada de que não há prova da alegada incapacidade,
deste modo, não havendo que se falar em omissão quanto a apreciação de documentos ou lei
constitucional, que constitui tese que restou prejudicada diante a argumentação constante no
voto.

Assim, quanto a alegada omissão, observo que o acórdão embargado analisou e
fundamentou a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e completa, sendo o
recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões, convindo anotar que a
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insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os elementos
constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesse sentido: STJ.
1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os
elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC. 

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000267935v3 e do código CRC 90125ac5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0001662-56.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOILDA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em razão de omissão e contradição
no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação vinculada, cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995,
com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os de obscuridade, contradição,
omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da arguição do embargante, verifica-se que esse
aponta a existência de omissão/contradição no julgado.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma ocorreu sem a
análise correta dos elementos constantes dos autos, dado que a nova sistemática dos juros e
correção monetária definida pelo STF em 20/09/2017, quando do julgamento do RE
870.947/SE, está pendente de modulação de seus efeitos, principalmente quanto ao marco
inicial daqueles consectários, logo, pede o mesmo tratamento dado por aquele órgão máximo
de jurisprudência nas ADI 4425 e 4357, por analogia.

VOTO

Não assiste razão ao embargante. Todas as teses necessárias ao julgamento da causa foram
devidamente analisadas na decisão colegiada e no mérito nenhum vício sanável nesta seara o
modificaria. É que, quanto aos consectários, observo o realinhamento do entendimento desta
C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual “na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices previstos
no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 387



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 226/596

0001662-56.2018.4.02.5050 500000247057 .V3 JESX51399© JES7058

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução. De
qualquer sorte, o Manual de Cálculos do CJF se orienta e é corrigido constantemente para,
justamente, observar o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no que se refere à
atualização do RPV/Precatório.

Outrossim, e de forma geral, o fato de o acórdão guerreado não ter se manifestado
expressamente sobre todos os elementos citados como causa e fundamento de sua pretensão
ou mesmo da defesa não leva à conclusão de que foram ofendidos os arts. 48 da Lei nº
9.099/1995 ou mesmo os arts. 1.022 e seguintes do novo Código de Processo Civil, pois o
julgador deve fundamentar sua decisão se restringindo aos argumentos/teses, artigos de lei e
jurisprudência invocados, e não rebater tudo que mencionado, de tal sorte que a insatisfação
quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem que
se achem presentes os elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua
incidência. Nesses termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Esclareço, ainda, que mesmo sendo inadmitidos ou mesmo rejeitados no mérito, os elementos
suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos termos do art.
1.025 do novo CPC.

Consigne-se, a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada para veiculação de mero
inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000247057v3 e do código CRC 59637321.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000293-86.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO BAZONI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando omissão no
acórdão. Aduz que foi afastada a especialidade dos períodos de 01/01/2004 a 21/02/2013 e
04/10/2017 a 28/02/2018, declarada na sentença com base na exposição do autor ao agente
ruído, porque o acórdão aplicou o entendimento fixado pela TNU no primeiro julgamento do
tema 174, sem levar em consideração que a tese foi alterada - para incluir outra metodologia
de aferição do ruído, além da NHO-01 da Fundacentro - no julgamento dos embargos de
declaração contra ele opostos. Ao final, pede a aplicação da tese final adotada no julgamento
do tema 174 ao caso dos autos.

2. O INSS, intimado da oposição dos embargos de declaração, não se
manifestou.

VOTO

3. Assiste razão ao autor. A TNU, embora tenha fixado tese de que era
obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro, para
aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de 2004,
devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos
de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: a partir de 19 de novembro de
2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das
metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a
medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual,
devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma. (sem negrito no original)

4. Dessa forma, verifica-se que o PPP juntado no Evento 1, PPP35, fls. 01-03,
registra a dosimetria como procedimento para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído,
para os períodos de 01/01/2004 a 21/02/2013 e de 04/10/2017 a 28/02/2018. No primeiro
período apurou-se 90.1 dB e 93.1 dB e, no segundo, 89.1 dB,  intensidades superiores a 85
dB, limite de tolerância vigente a partir de 19/11/2003.

5. Portanto, a técnica supramencionada, utilizada na medição do ruído a que o
autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência e permite a declaração dos
períodos de 01/01/2004 a 21/02/2013 e de 04/10/2017 a 28/02/2018 como tempo especial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 388



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 228/596

5000293-86.2018.4.02.5002 500000266301 .V2 JES15140© JES15140

6. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes
provimento para que a presente fundamentação integre o acórdão embargado e para substituir
o seu dispositivo pelo seguinte: Nessas condições, voto por conhecer do recurso inominado
do INSS e negar-lhe provimento, mantendo a sentença. Com isso, mantenho a tutela
antecipada de urgência concedida na sentença. Isenção de custas processuais. Condeno o
INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1991 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266301v2 e do código CRC f99bc623.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002001-74.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS DE SOUZA NUNES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente a declaração de exercício de atividade rural em regime de
economia familiar no período de 04/06/1975 a 04/06/1983 (interregno que se estende dos 12
aos 20 anos de idade do autor). Em suas razões, alega que não apresentou início de prova
material em nome próprio porque durante parte do período cujo reconhecimento pretende era
adolescente. Por isso, somente juntou documentos em nome de seu genitor. Ressalta que,
segundo a sentença, a prova oral lhe foi favorável. Ao final, pede a declaração do período de
04/06/1975 a 04/06/1983 como tempo de exercício de atividade rural em regime de economia
familiar para que também seja considerado, juntamente com o tempo especial judicialmente
reconhecido, na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição determinada na
sentença.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado e a manutenção da sentença.

3. O autor noticiou no evento 55, EXECUMPR1, que o INSS não cumpriu a
tutela de urgência deferida na sentença.

VOTO

3. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. Posteriormente, a TNU ampliou a tese anteriormente
fixada ao adotar o entendimento de que também o trabalho rural do menor com idade inferior
a 12 anos pode ser considerado para fins previdenciários (Pedilef n. 0001593-
25.2008.4.03.6318).

3.1. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite,
em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

3.2. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
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contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.

3.3. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

  3.4. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o
reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de
prova material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que
restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

4. No caso dos autos, com o objetivo de provar o tempo de exercício de
atividade rural, o autor juntou os seguintes documentos: a) título eleitoral de seu genitor (Ely
Pereira Nunes), emitido em 08/08/1958, qualificando-o como lavrador (evento 1, ANEXO3.
fl. 05); b) certidão de casamento de seus genitores (evento 1, ANEXO4, fl. 01), realizado em
26/07/1962, registrando lavrador como a profissão do pai (Ely Pereira Nunes) do autor; c)
carteira do Sindicato dos Pequenos Proprietários e Trabalhadores Rurais de Mimoso do Sul,
registrando seu pai (Ely Pereira Nunes) como filiado, emitida em maio de 1971 (evento 1,
ANEXO4, fl. 02); e d) cédula rural pignoratícia, emitida em 07/07/1976, subscrita pelo pai do
autor (Ely Pereira Nunes). 

4.1. Conforme mencionado acima, a jurisprudência admite a comprovação do
exercício de atividade rural em regime de economia familiar com base nos documentos do pai
de família. Além disso, a jurisprudência confere eficácia retrospectiva e prospectiva ao início
de prova material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea.

4.2. Os documentos apresentados servem, em conjunto, como início de prova
material de que o pai do autor exercia atividade rural em regime de economia familiar. A
prova testemunhal, segundo a própria sentença, corroborou a prova documental. Em seus
próprios termos, a sentença consigna que a prova oral indica o labor rural do autor.
Ademais, as regras da experiência comum permitem concluir que é difícil existirem
documentos em nome daqueles que ainda não se constituíram como chefes de família.

4.3. Entretanto, deve-se fazer uma ressalva. O autor pede o reconhecimento
como tempo rural do período de 04/06/1975 a 04/06/1983, mas em 01/12/1981 havia iniciado
vínculo urbano como carpinteiro em uma fábrica de móveis (evento 1, ANEXO2, fl. 09).

4.4. Sendo assim, o autor faz jus ao reconhecimento de tempo rural prestado em
regime de economia familiar de 04/06/1975 a 30/11/1981, um dia antes do início de seu
vínculo urbano.
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5. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do autor para condenar o INSS a averbar como tempo de atividade rural em
regime de economia familiar o período de 04/06/1975 a 30/11/1981, devendo ser incluído no
cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição concedida na sentença. Intime-se o INSS
para cumprir a tutela de urgência deferida na sentença.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000228312v5 e do código CRC 9718a346.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000420-15.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ODAIR STELZER (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou como tempo especial os períodos de 01/12/1978 a 01/04/1979, de
02/05/1979 a 04/07/1979 e de 02/05/1980 a 26/11/1981. Alega o recorrente que, nos períodos
de 01/12/1978 a 01/04/1979 e de 02/05/1979 a 04/07/1979, o autor trabalhou como trocador
de óleo e, no período de 02/05/1980 a 26/11/1981, como limpador de carros. Sustenta que
essas atividades não se equiparam à de frentista, única que permitiria o enquadramento por
categoria profissional no período em tela. Argumenta, ainda, que com a exclusão do tempo
especial, o autor  não alcançaria os 95 pontos na DER e não poderia se aposentar sem a
incidência do fator previdenciário.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

 b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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 3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

 3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de
29.04.1995 a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou
DIRBEN 8030. A partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de
março de 1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir
laudo técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

 3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

 4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A CTPS do autor registra que ele trabalhou em posto de gasolina como
trocador de óleo, nos períodos de 01/12/1978 a 01/04/1979 e de 02/05/1979 a 04/07/1979 (ev.
1, procadm 4, fl. 20), e como limpador de carro, no período 02/05/1980 a 26/11/1981 (ev. 1,
procadm 4, fl. 20).

6. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos
pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53. 831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Anexo II do Decreto n. 3.048/1999.

7. A função de trocador de óleo registrada na CTPS do autor não evidencia o
contato com os agentes nocivos descritos no código 1.2.11 do anexo do Decreto n.
53.831/1964, tendo em vista que a simples menção da substância óleo não permite aferir se
em sua composição havia os hidrocarbonetos considerados prejudiciais à saúde pela
legislação vigente à época da prestação do serviço. Além disso, a função do autor não se
equipara à de frentista no que diz respeito à exposição habitual a gases e vapores de gasolina.
Por fim, ressalte-se que a equiparação de atividades exigiria a descrição detalhada de ambas,
a fim de se aferir a sua semelhança no tocante à exposição aos agentes de risco químico, o
que não consta dos autos. Portanto, deve ser afastada a especialidade dos períodos de
01/12/1978 a 01/04/1979 e de 02/05/1979 a 04/07/1979 declarada na sentença.
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8. Quanto ao período de 02/05/1980 a 26/11/1981, em que o autor trabalhou
como limpador de carro, verifica-se que ele não pode ser considerado como tempo especial. E
isso porque tal atividade, em si, não exige o contato habitual com as substâncias tóxicas
elencadas no código 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, não se podendo equipará-la,
dada a distinção entre as tarefas típicas de cada profissão, à de frentista.

9. A sentença, computando o tempo reconhecido administrativamente e o
acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum, apurou 41 anos, 6 meses e
26 dias de tempo de contribuição na DER (23/11/2017). Com a exclusão do acréscimo
relativo aos períodos de 01/12/1978 a 01/04/1979, de 02/05/1979 a 04/07/1979 e de
02/05/1980 a 26/11/1981, equivalente a 9 meses e 29 dias, o tempo de contribuição do autor
seria reduzido para 40 anos, 8 meses e 27 dias, que somados aos 54 anos, 3 meses e 5 dias
de idade (data de nascimento: 19/08/1963) na data do requerimento, atingiria, ainda assim, os
95 pontos exigidos pelo art. 29-C da Lei n. 8.213/1991 na DER. 

10. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

11. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS, apenas para afastar a especialidade dos períodos de 01/12/1978 a
01/04/1979, de 02/05/1979 a 04/07/1979 e de 02/05/1980 a 26/11/1981, mantendo os demais
termos da sentença.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000256364v20 e do código CRC c3648fe2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000530-14.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou, como tempo especial, por exposição aos agentes químicos hidrocarbonetos
aromáticos, os períodos de 17/05/1983 a 25/05/1993; de 01/02/1995 a 04/12/1996; de
02/01/2001 a 07/02/2001; de 01/11/2007 a 31/12/2008; de 01/01/2009 a 22/08/2013, e
condenou o INSS a conceder, em favor da autora, o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição. Em suas razões, alega que o PPP não especifica a concentração, intensidade e
tempo de exposição ao agente químico, devendo a análise ser quantitativa. Afirma que não há
responsável pelos registros ambientais para os períodos anteriores a 1991. Ao final, pede a
reforma da sentença para que os períodos não sejam considerados como tempo especial e o
pedido de aposentadoria por tempo de contribuição seja julgado improcedente.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Os PPPs juntados no evento 1, ANEXO6, fls. 07-19, registram que a autora
trabalhou na função de serviços gerais, no período de 17/05/1983 a 31/10/1983, e como
oleira, no período de 01/11/1983 a 25/05/1993; como contínua, no período de 01/02/1995 a
04/12/1996; como oleira, no período de 02/01/2001 a 07/02/2001; e como prensista, nos
períodos de 01/11/2007 a 31/12/2008 e de 01/01/2009 a 22/08/2013. Em todos os períodos, a
despeito da variação das funções, suas atividades foram descritas como executar serviços de
modelagem de telhas em prensas hidráulicas e executar serviços de abastecimento de telhas
nas grades. O PPP ainda registra que, durante o trabalho, a autora se expunha de forma
habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, tais como óleos lubrificantes, óleos
desmoldantes, solventes e outros produtos graxos.

5.1. Ao contrário do alegado pelo INSS, a ausência de responsável técnico para
o período anterior a 1991 não infirma a validade do PPP. E isso porque a perícia que gerou o
laudo técnico em que se embasa o PPP foi realizada no mesmo ambiente em que a autora
sempre trabalhou, não se podendo presumir que houve piora nas condições de trabalho, uma
vez que o que ordinariamente acontece é a evolução das técnicas e condições de trabalho. Se
na data da perícia havia exposição a agentes nocivos, com muito mais segurança se pode
afirmar que eles estavam presentes em épocas mais remotas.

6. A atividade de oleiro ou prensista pode ser enquadrada como especial, nos
termos do código 2.5.2 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (trabalhadores nas indústrias
metalúrgica, de vidro de cerâmica e de plástico) (TRF3, processo n.
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00125323520154039999). Após 29/04/1995, a autora deve demonstrar exposição habitual e
permanente aos agentes nocivos alegados.

6.1. Até 29/04/1995, a autora trabalhou como oleira somente no período de
01/11/1983 a 25/05/1993. No período anterior, de 17/05/1983 a 31/10/1983, a autora
trabalhou na função de serviços gerais e, no período de 01/02/1995 a 28/04/1995, trabalhou
como contínua, o que exclui a possibilidade de enquadramento desses intervalos por categoria
profissional.

6.2. No período de 17/05/1983 a 31/10/1983 e de 01/02/1995 a 04/12/1996,
segundo PPP, a autora ainda esteve exposta ao agente ruído e a hidrocarbonetos aromáticos,
mas, em relação ao ruído, não consta do formulário a intensidade precisa sob a qual ela
trabalhou e, em relação aos hidrocarbonetos aromáticos, as regras da experiência comum
permitem concluir que os segurados que trabalham com serviços gerais e como contínuos não
se expõem, de forma habitual nem permanente, a hidrocarbonetos aromáticos. Registre-se que
a presunção de veracidade do PPP é relativa. Portanto, o período de 01/11/1983 a 25/05/1993
deve ser mantido, conforme consignado na sentença, como tempo especial por
enquadramento profissional (oleira). A especialidade dos períodos de 17/05/1983 a
31/10/1983 (serviços gerais) e de 01/02/1995 a 04/12/1996 (contínua) deve ser afastada.

6.3. Nos períodos de 02/01/2001 a 07/02/2001, de 01/11/2007 a 31/12/2008 e de
01/01/2009 a 22/08/2013, a autora trabalhou como oleira, no primeiro interregno e como
prensista, nos dois últimos. Nessas funções, os PPPs registram que a autora esteve exposta, de
forma habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, tais como óleos lubrificantes,
óleos desmoldantes, solventes e outros produtos graxos.

6.4.  Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos
nocivos pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Decreto n. 3.048/1999.

6.5. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada
no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual
não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de
trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).

6.6. A exposição da autora a hidrocarbonetos aromáticos (óleos lubrificantes,
óleos desmoldantes e solventes) é clara, na medida em que as olarias se utilizam de óleos
lubrificantes e desmoldantes e a autora executava a função de modelagem de telhas em
prensas hidráulicas e executava serviços de abastecimento de telhas em grades.
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6.7. Os PPPs não registram uso de EPI eficaz, mas ainda que o fizesse, o STF,
ao julgar o RE 664.335, fixou duas teses sobre a matéria tratada neste processo: a) direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial; e b) na hipótese de exposição do trabalhador
a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A ressalva limita-se ao agente nocivo ruído.

6.8. Ainda no tocante à utilização de EPI eficaz quanto aos demais agentes
nocivos, deve-se adotar o entendimento no sentido de que o uso de EPI descaracteriza a
atividade em condições especiais se comprovada, no caso concreto, a real efetividade,
suficiente para afastar a relação nociva a que o empregado se submete. Entendimento em
consonância com o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.
664.335, com repercussão geral reconhecida (tema n. 555). Entretanto, registre-se que a
eficácia, embora atestada, excepcionalmente poderá ser afastada seja em razão do risco da
atividade, do tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes
biológicos - vírus e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o ambiente
de trabalho, o agente nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador.

6.9. Assim, torna-se necessário excepcionar apenas os casos de agentes
comprovadamente cancerígenos (conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último
caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e do potencial de transmissão
de doenças infecciosas, encontradas, mormente, em hospitais e locais congêneres, nos quais
os segurados se encontrem submetidos a situações de risco à saúde, independentemente do
uso de EPI.

6.10. Aliás, quanto aos agentes cancerígenos, vale frisar que a Turma Nacional
de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) reunida em sessão no dia
17/08/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente
para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. A decisão da TNU firmou a tese de
que a redação do art. 68, § 4º, do Decreto n. 3.048/1999 dada pelo Decreto n. 8.123/2013
pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se,
para qualquer período: I. a desnecessidade de avaliação quantitativa; e II. ausência de
descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual). O caso foi
julgado sob o rito de representativo de controvérsia (Tema 170).

6.11. Assim, considerando que os agentes nocivos indicados nos PPPs se
inserem nas exceções mencionadas acima (hidrocarbonetos aromáticos), os períodos de
02/01/2001 a 07/02/2001, de 01/11/2007 a 31/12/2008 e de 01/01/2009 a 22/08/2013 devem
ser computados como tempo especial, conforme declarado na sentença.

7. A exclusão do acréscimo de 20% incidente sobre o período de 17/05/1983 a
31/10/1983 e de 01/02/1995 a 04/12/1996 representa uma redução de 5 meses e 14 dias no
tempo de contribuição da autora. Como o tempo apurado na sentença totalizou 30 anos, 03
meses e 28 dias, subtraindo-se os 5 meses e 14 dias, seu tempo de contribuição seria de 29
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anos, 10 meses e 14 dias, o que se mostra insuficiente para a concessão do benefício na DER.
A reafirmação da DER não se mostra viável porque a autora contribuiu apenas até
30/09/2017, 07 dias após a DER (23/09/2017) já considerada no cálculo.

8. Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada, de se ressaltar que este juízo não
desconhece o entendimento firmado pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em
12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo
nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao
entendimento superior mencionado. 

8.1. No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às
ações que tramitam perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais
jurisdicionados que demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral,
hipossuficientes, e ajuizam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou
muitas vezes representados por profissionais não especializados. 

8.2. Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de
valores recebidos em virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de
cognição da questão. Nos casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida,
uma vez que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o
tenha feito, não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de
valores geraria no microssistema dos juizados. 

8.3. Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

8.4. Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da
devolução de valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma
transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será
praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxílio-doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da
demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão
de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

9. Isenção de custas processuais. Sem condenação do recorrente vencido ao
pagamento da verba honorária, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º
da Lei nº 10.259/2001.
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10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS, para afastar a especialidade dos períodos de 17/05/1983 a 31/10/1983 e
de 01/02/1995 a 04/12/1996, bem como para revogar a tutela provisória de urgência
concedida na sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000226496v11 e do código CRC 2375499f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5005560-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSENILDO PANSINI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os capítulos da
sentença que declararam como tempo especial, por exposição ao agente nocivo ruído, os
períodos de 01/08/1998 a 04/01/2008 e de 01/07/2008 a 24/05/2017. Em suas razões, alega
que, nesses períodos, o autor trabalhou como gerente de produção e a exposição ao ruído era
eventual e intermitente, segundo o LTCAT/PPRA.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
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(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. O PPP juntado no evento 6, PPP8, fls. 03-04, registra que o autor trabalhou
como gerente de produção na empresa Indústria e Comércio de Móveis Teresense Ltda., no
período de 01/08/1998 a 04/01/2008. O PPP não descreve as atividades desempenhadas pelo
autor. No período de 01/08/1998 a 11/12/2002 não houve exposição a agentes nocivos. A
partir de 12/12/2002, o PPP registra exposição variável ao agente ruído, nas seguintes
intensidades: 96,8 dB, 88 dB, 94,8 dB e 90,1 dB. A partir de 15/06/2004, o PPP também
registra exposição a poeira vegetal até 04/01/2008.

5.1. O PPP juntado no evento 6, PPP8, fls. 05-06 registra que o autor trabalhou
como gerente de produção na empresa Indústria e Comércio de Móveis Teresense Ltda., no
período de 01/07/2008 a 24/05/2017. O PPP descreve as seguintes atividades realizadas pelo
autor: gerenciar todas as atividades desenvolvidas na produção; operar máquina
eventualmente; e auxiliar no escritório emitindo notas fiscais, orçamentos e vendas. Ao longo
do período, o PPP registra exposição variável ao agente ruído, nas seguintes intensidades:
93,3 dB, 88,1 dB, 87,2 dB, 86 dB, 86 dB e 86 dB. De 01/07/2008 a 16/12/2015, o PPP
também registra exposição do autor a poeira vegetal. E, nos períodos de 08/04/2013 a
03/08/2014 e de 04/08/2014 a 16/12/2015, o PPP registra exposição do autor ao agente
nocivo vibração.

5.2. Conforme dito acima, após a edição da Lei n. 9.032/1995, para que o
segurado faça jus à contagem de seu tempo de serviço como especial, é necessário provar a
exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente. A atividade de gerente de
produção, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), envolve atribuições
administrativas, tais como: definir e planejar o plano operacional; analisar a demanda de
produtos, a capacidade produtiva e os recursos auxiliares; elaborar plano de racionalização e
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redução de custos, plano de investimentos, orçamento de despesas e necessidades de
matérias-primas; planejar a produção, programando mão-de-obra e paradas ou intervenções
em máquinas, equipamentos e instrumentos; gerenciar equipes de trabalho, administrando
salários, admissões, demissões, promoções e promovendo o desenvolvimento das equipes por
meio de cursos e treinamentos etc. As atividades listadas no PPP juntado no evento 6, PPP8,
fls. 05-06 coincidem com as atividades descritas na CBO e indicam que o trabalho do autor,
de natureza eminentemente administrativa, era exercido em ambiente em que não havia
exposição contínua ao agente nocivo ruído.

5.3. Reforça essa afirmação o laudo técnico (evento 33, LAUDO2, fl. 08)
emitido no âmbito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que reconhece como
risco ambiental para a função de gerente apenas o agente ruído, mas de forma habitual e
intermitente.

5.4. Diante desse quadro, e considerando que o PPP goza de presunção de
veracidade relativa, que pode ser infirmada por indícios objetivos de imprecisão nos assentos
nele contidos, verifica-se que a nomenclatura e descrição das atividades do autor não
condizem com a afirmação de que ele trabalhava exposto ao agente ruído de forma
permanente. Por isso, a pretensão de que seja declarada a especialidade dos períodos em
decorrência do trabalho exposto ao agente ruído deve ser rejeitada.

5.5. Com relação aos períodos de exposição a poeira vegetal e a vibração, o PPP
não indica o nível de exposição a tais agentes, de modo que não há como reconhecer a
atividade especial nesse período.

6. A conversão em tempo comum do único período remanescente na sentença
(02/02/1981 a 05/03/1997) como tempo especial acrescenta 6 anos, 5 meses e 7 dias ao tempo
de contribuição já reconhecido administrativamente (37 anos, 8 meses e 29 dias - evento 6,
CCON9, fl. 03). A soma do tempo de contribuição (43 pontos) com a idade do autor (53 anos
de idade - nascimento em 20/01/1964) na DER (06/03/2017) totaliza 96 pontos, de forma que
continua ensejando a aposentadoria sem o fator previdenciário, conforme decidido na
sentença (art. 29-C, da Lei n. 8.213/1991).

7. Isenção de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, em razão do provimento do recurso inominado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado do
INSS para excluir a declaração de especialidade dos períodos de 12/12/2002 a 04/01/2008 e
de 01/07/2008 a 24/05/2017, mantendo a sentença em seus demais termos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000247476v3 e do código CRC 8e6efaf1.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5015992-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NELSON NERES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra os capítulos da
sentença que julgaram improcedente o pedido de declaração de especialidade dos períodos
em que o autor trabalhou nas empresas Transportadora Jolivan e Paganini Material de
Construções Ltda., bem como o pedido de declaração como tempo especial do período de
04/11/2011 a 20/04/2012, em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença. Em suas razões,
alega que os períodos trabalhados na transportadora Jolivan e na Paganini Material de
Construções Ltda. devem ser reconhecidos como tempo especial dada a penosidade inerente
ao serviço e que o período de auxílio-doença deve ser declarado como tempo especial, sob
pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e da contrapartida.

 2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Sobre os períodos de em que o autor trabalhou nas empresas transportadora
Jolivan e Paganini Material de Construções Ltda., a sentença bem analisou a questão. Os
PPPs juntados no ev. 1, PPP7, fls. 03-05, são claros em afirmar que o autor não trabalhou
exposto a qualquer risco nos períodos neles indicados, sendo que, conforme dito acima, a
partir de 29.04.1995, os segurados passaram a ter de comprovar o trabalho sob condições
especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial
pretendessem, o que não ocorreu no caso dos autos. Por isso, a sentença deve ser mantida
nesse ponto.

6. Em relação ao período em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença,
verifica-se que a sentença também encaminhou bem a questão. Como o autor não teve
períodos reconhecidos como especiais depois de 1995, o auxílio-doença gozado após esse ano
também não poderia ser considerado como especial. Portanto, a tese recentemente fixada pela
Primeira Seção do STJ, no julgamento do tema 998, no sentido de que o segurado que exerce
atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja ele previdenciário
ou acidentário, faz jus ao cômputo desse período como especial, não é relevante para o
julgamento desse ponto.

7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade suspendo em
razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 393



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 247/596

5015992-23.2018.4.02.5001 500000266065 .V2 JES15140© JES15140

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266065v2 e do código CRC 47da19dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5005684-88.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BENEDITO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada com objetivo de  restituir as contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte autora que é titular de benefício
previdenciário do RGPS, mas que, após, a concessão do benefício permaneceu exercendo
atividades laborativas, vertendo as respectivas contribuições previdenciárias.

Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o aposentado que
continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as contribuições devidas,
recorreu a parte autora alegando que não há justificativa para o recolhimento de contribuição
sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a trabalhar.

VOTO

Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão encontra-se pacificada
nos Tribunais Superiores no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei 8.212/91, o
aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório da
previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

No sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados do E. STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA
À ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE
AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO
RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS
QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO DE MELLO, 2ª Turma,
Sessão Virtual de 19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.
PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de
que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário
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do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que
a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de
modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de
contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em
favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR
430418 RE-AgR - Relator(a) ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJ
18.3.2014);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I
- A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão
debatida no caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional
aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II - A contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade está
amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência Social.
Precedentes. III - Agravo regimental improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., Julgamento: 06/04/2010);

Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão
plenária da ADIn 3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição
previdenciária do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio
da universalidade do custeio da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, §
4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que a contribuição
repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006);

Com efeito, observo que o recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo ou argumento
capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo pelo qual deve ser
mantida a improcedência da demanda.

Diante do exposto, voto por conhecer, mas negar provimento ao recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e da verba
honorária que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Voto por CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000238554v3 e do código CRC 15031a9e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0006576-13.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALENTIN ARTHUR SILVA BIS (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando omissão e
contradição no acórdão que julgou o recurso inominado por ele interposto. Em suas razões,
alega que o acórdão não poderia ter aplicado a teoria da causa madura e julgado, desde logo,
o mérito, porque ainda havia necessidade de instrução probatória. Além disso, afirma que não
foi aplicada tese jurídica correta sobre a prescrição.

VOTO

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração de qualquer
decisão para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro
material.

3. Não assiste razão ao embargante.

4. No caso concreto, não há contradição em aplicar a teoria da causa madura e
julgar improcedente o pedido por falta de prova, porque o autor deduziu alegações
inconsistentes; não indicou, nos extratos, os erros que alegou existir; e não apontou os meses
em que teria havido saques indevidos. Isso significa que não há lastro fático mínimo para se
discutir as questões contidas na causa de pedir. O Poder Judiciário não é órgão de consulta.
Não é ofício dos juízes buscar informações que deveriam ter sido trazidas, com facilidade,
pelo autor, no ato da propositura da demanda.

5. Inexistindo quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos de
declaração, o recurso não merece provimento.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268338v3 e do código CRC f3a33e4a.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5010533-06.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MAYCOM DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de
sentença que julgou improcedente o pedido de substituição da TR como índice de correção
monetária do saldo do FGTS, pela aplicação de índices que reflitam a inflação, como o INPC
ou IPCA-E, sob o fundamento de ausência de previsão legal para concessão do pedido do
autor. 

2. Alega o recorrente, em síntese, que de acordo com a Lei 8.036/90, o índice de
correção do FGTS deve preservar seu valor real, acompanhando os índices da inflação,
aduzindo, ainda, que a decisão no STJ no Resp 1.381.683 não encerrou o debate acerca da
matéria, que se encontra pendente de julgamento pelo E. STF, através da ADI 5090.

VOTO

3. Inicialmente, observo que o E. STJ, em decisão proferida nos autos do Resp
1.381.683 – PE, em 26/02/2014, havia determinado a suspensão do trâmite de todos os
processos referentes ao índice de correção monetária a ser aplicado nas contas de saldo do
FGTS.

4. Entretanto, em 11/04/2018, por decisão de mérito unânime da 1ª Seção do E.
STJ, foi concluído o julgamento do Resp 1.614.874/SC no qual, em sede de recurso
repetitivo, fixou-se a tese de que “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem
disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização
monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado
índice.”

5. Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015.
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA
REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES
DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES
DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA
NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N.
8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de
aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada
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neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a
TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR
deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por
conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a
cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro
índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido
alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida
em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu
disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa
respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está
delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção
monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica;(ii) posteriormente, a Lei
n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que
os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo
Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii)
em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11,
que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de
depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a
correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de
atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de
desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do
FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração
básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus
arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que
decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar
Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves,
Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de
correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso
de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que
ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos
trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º
da Lei 8.036/1990.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria,
ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado,
portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.9. Recurso especial não
provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.(RECURSO
ESPECIAL Nº 1.614.874 - SC (2016/0189302-7), RELATOR MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, DJ 11/04/2018, 1ª Seção)

6. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a
sentença recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, impõe-se
negar provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios
fundamentos.
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7. Por oportuno, observo que o ajuizamento da ADI 5090 veiculando a mesma
matéria dos autos e pendente de apreciação pelo E. STF não obsta o julgamento do presente,
visto que não houve determinação de suspensão pela Corte Suprem, enquanto que o
julgamento de mérito do E. STJ se deu pela sistemática dos recursos repetitivos, circunstância
que viabiliza e até estimula o julgamento de mérito pelo órgão ad quem.

8. Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao
artigo 7º, III da Constituição da República de 1988 ou mesmo seus princípios sociais e
econômicos, os critérios adotados para remuneração ou mesmo correção monetária do fundo
em questão, na forma estabelecida pelo art. 13 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º e 17 da Lei nº
8.177/91.

9. Sem custas. Condeno a parte recorrente/vencida ao pagamento da verba
honorária que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995,
ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98 do NCPC,
diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000267385v2 e do código CRC 64b24c62.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002487-28.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SIDINEIO RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir
da cessação do benefício de auxílio-doença em 17/01/2018 (DCB do NB 538.966.223-3).

Sentença (evento 12): julgou procedente o pedido da parte autora, concedendo auxílio-
acidente com DIB em 17/01/2018, uma vez que consta no laudo pericial do processo nº
5002227-82.2018.4.02.5001 que a incapacidade é definitiva e porque o INSS reconheceu que
se consolidou incapacidade definitiva para a antiga atividade habitual, temdo submetido o
autor à reabilitação profissional, concluída na função de porteiro.

Razões da recorrente – parte autora (evento 19): diz que a sentença merece reforma na parte
dos consectários legais, modificando os índices de correção monetária e juros moratórios de
acordo com o Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Razões da recorrente – INSS (evento 24): diz que a sentença deve ser reformada, visto que os
pedidos devem ser julgados improcedentes, uma vez que o perito judicial não atestou a
existência de sequelas que reduziam a capacidade laboral da parte autora para as funções
habituais.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: vigilante (qualificação inicial), reabilitado para porteiro
(ev7_outros1, pg. 42);

b) idade atual: 49 anos, DN 06/02/1965 (ev1_cpf4);

c) laudos/exames médicos: evento 01_laudo9 (particulares e laudo pericial do
processo 5002227-82.2018.4.02.5001) e evento 7 (laudos SABI).

* Laudo da perícia judicial realizada em 19/06/2018, ev11 do processo
5002227-82.2018.4.02.5001.

* Laudo médico de 12/04/2018 que apresenta quadro clínico e indica limitação
funcional e incapacidade laboral.

* Receituário de 10 sessões de fisioterapia, de 12/04/2018.

* Ressonância magnética da coluna lombar, em 03/04/2018.
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* Ressonância magnética da coluna lombar, em 20/07/2012.

* Radiografia de joelho esquerdo, coluna dorsal e coluna lombro sacra,
06/08/2009.

* Ressonância magnética da coluna lombar, em13/05/2010.

VOTO

A autarquia previdenciária sustenta como razão de recurso inominado o argumento de que o
perito judicial não atestou a existência de sequelas que reduziram a capacidade do autor para
o exercício das funções habituais. 

Observa-se no laudo pericial produzido em 19/06/2018 no processo 5002227-
82.2018.4.02.5001 (ev11 desse), documento esse que foi acolhido como prova emprestada,
que a incapacidade da parte autora é definitiva para a função habitual de vigilante, motivo
pelo qual passou por processo de reabilitação pelo INSS para a função de porteiro
(ev7_outros1, pg. 42).

Assim, no que toca o requisito redução da capacidade para o benefício de auxílio-acidente,
verifico que a situação do autor enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 86 da
Lei nº 8.213/91 c/c art. 104 do Decreto nº 3.048/99.

O art. 86 da Lei de Benefícios abarca a possibilidade de concessão do benefício
previdenciário ao segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofra diminuição
na sua capacidade laboral.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e
será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria
ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada
sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria,
observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-
acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.  
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Além disso, a situação do autor se amolda na hipótese descrita no inciso III do art. 104 do
Decreto nº 3.048/99, como se lê:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especialquando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme
as situações discriminadasno anexo III, que implique: (...)

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém
permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos
indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

No caso, verifica-se que houve um acidente com “ferimento por PAF” – projétil de arma de
fogo – que culminou em incapacidade laboral definitiva para a função habitual de vigilante,
motivo pelo qual a parte autora passou por processo de reabilitação para a função de porteiro. 

Logo, como a parte autora não mais exerce a função habitual que exercia à época do acidente,
mas foi reabilitada pelo INSS para outra atividade, observa-se que foi preenchido o requisito
legal, fazendo jus a percepção do auxílio-acidente desde a data de cessação do benefício do
auxílio-doença em 17/01/2018.

Ressalto que não é a total incapacidade do segurado que aqui deve ser aferida, mas sim a
diminuição de sua capacidade laboral, e necessidade de reabilitação para outra
atividade, diante de sequela provocada pelo acidente que sofrera, confirmadas através dos
próprios laudos administrativos (SABI).

Quanto ao recurso da parte autora, que requer a reforma parcial da sentença no que toca os
consectários legais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, ao julgar o RE
870.947, apreciando o tema 810 da repercussão geral, fixou, por maioria, a tese de que o art.
1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (TR), revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.

Declarada a inconstitucionalidade da TR, e em se tratando de benefício previdenciário, aplica-
se o INPC, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei 8.213/1991 (com a
redação da Lei 11.430/2006) para reajustar os benefícios previdenciários, conforme Manual
de Cálculos da Justiça Federal.

Dessa forma, conheço do recurso do INSS e nego-lhe provimento, conforme fundamentação
supra; e conheço do recurso da parte autora e dou-lhe parcial provimento, para reformar a
sentença na parte que refere à correção monetária a fim de que se aplique o INPC conforme
Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
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Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento e por
conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença
apenas quanto ao índice aplicado à correção monetária, passando-se a aplicar o  INPC,
conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266336v14 e do código CRC a40c3fac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5011057-37.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANSELMO MENDES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir
da cessação do benefício de auxílio-doença, em 30/01/2007 (evento 23, outros 2).

Sentença (evento 25): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia que não verificou redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade
exercida à época do acidente.

Razões da recorrente: parte autora (evento 57): diz que a sentença deve ser reformada, tendo
em vista a redução de sua capacidade laborativa, de modo que o benefício de auxílio-acidente
é devido desde a cessação do auxílio-doença, conforme as fotografias juntadas na inicial que
demonstram as sequelas advindas do acidente.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: montador e serralheiro (evento 1, Petição Inicial 1);
b) idade atual: 53 anos (evento 1, CNH8);
c) laudos/exames médicos: pericial (evento 12). 

* SABI (evento 23, outros 2). 

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"Na petição inicial, o autor alegou que sofreu acidente em 5/12/2015 e
permaneceu com redução da capacidade para o trabalho após a cessação do
benefício.

O autor recebeu o auxílio-doença nos períodos de 21/12/2005 a 1º/5/2006 e de 
30/7/2006 a 30/1/2007 (evento 23, OUT2). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, 
diagnosticou amputação do segundo e terceiro quirodáctilos da mão
esquerda  (quesito 2, evento 12). Relatou que a força muscular não está
mantida e a mobilidade das articulações não está preservada (quesitos 3-4).
Afirmou que  o autor exerce a atividade habitual de montador e serralheiro e
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que houve discreta redução funcional para movimentos finos de precisão,
entretanto não se observa uma limitação da capacidade laboral, uma vez que
possui como membro dominante o direito (quesitos 6-7). 

(...)

Ocorre que o perito avaliou que no membro esquerdo afetado,  o autor
"apresenta discreta redução funcional para movimentos finos de precisão,
entretanto não se observa uma limitação da capacidade laboral, uma vez que
possui como membro dominante o direito e, avaliando a dinâmica do trabalho
exercido pelo autor, a ausência dos segmentos citados não o impedem de
exercer sua atividade. Inclusive, tal percepção é reforçada pelo fato de que
desde a ocorrência do acidente, o autor permanece exercendo suas atividades
regularmente" (quesito 7).

O perito avaliou que a sequela de acidente não reduziu a capacidade laborativa
nem gerou qualquer limitação funcional para a atividade de montador e
serralheiro.

Não ficou comprovado a redução da capacidade para o autor exercer a
atividade habitual de professor. Logo, o autor não tem direito ao auxílio-
acidente".

Segundo o profissional médico (especialista em medicina do trabalho) nomeado para a perícia
judicial realizada em 29/11/2018 (ev. 12), o recorrente sofreu amputação dos 2º e 3º
quirodáctilos da mão esquerda, sendo que a sequela do acidente consiste em discreta redução
funcional para os movimentos finos de precisão no membro esquerdo afetado, contudo, não
há limitação da capacidade laboral, pois possui o membro direito como dominante e, de
acordo com a atividade exercida, a sequela informada não o impede de exercer o seu labor.
Informa que desde o acidente continua exercendo as suas atividades laborais regularmente.

Diante disso, menciono a conclusão da perícia quanto à capacidade laborativa: “No membro
esquerdo afetado, apresenta discreta redução funcional para movimentos finos de precisão,
entretanto não se observa uma limitação da capacidade laboral.”

No que toca ao requisito redução da capacidade para o benefício de auxílio-acidente, o art. 86
da Lei nº 8.213/91 abarca a possibilidade de concessão do benefício previdenciário ao
segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofra diminuição na sua capacidade
laboral:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
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auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria. 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O recorrente sustenta que sofreu um acidente em 05/12/2005 (evento 1, Petição Inicial 1) que
culminou com a redução de sua capacidade para o trabalho. A autarquia federal concedeu
o benefício de auxílio-doença nos períodos de 21/12/2005 a 01/05/2006, CID S64-
Traumatismo de nervos ao nível do punho e da mão (NB 1371467835)  e 30/07/2006 a
30/01/2007, CID F10-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (NB
5701104164), conforme o extrato Plenus juntado aos autos (evento 37, Extrato 1) e laudos
SABI (evento 23, Outros 2).

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, não é a incapacidade do segurado que deve
ser aferida, mas sim a diminuição da capacidade laboral diante de sequela provocada pelo
acidente sofrido, confirmada através de laudos médicos. 

No caso dos autos, a alegada diminuição da capacidade laboral foi observada pelo perito
judicial para a atividade habitual de montador e serralheiro, ao aferir que houve sequela do
acidente consistindo em discreta redução funcional para os movimentos finos de precisão no
membro esquerdo afetado. Observa-se, também,  o que preconiza o anexo III, do
Regulamento da Previdência Social, o qual menciona situações objetivas que dão direito ao
auxílio-acidente, sendo que seu inciso V descreve perdas de segmentos de membros. Nesse
sentido, o julgado do STJ:

..EMEN: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente
de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. ..EMEN:

Entretanto, verifica-se através da consulta aos dados contidos no sistema CNIS (evento 38),
que o recorrente na data do acidente era qualificado como contribuinte individual.
A legislação de regência não elencou o contribuinte individual como um dos segurados que
poderiam fazer jus ao recebimento do auxílio-acidente (art.18, §1º da Lei 8.213/91)

Isso porque, o rol do art. 18 – que é taxativo - não introduziu o contribuinte individual como
sendo um dos possíveis beneficiários, nem na origem da norma, nem hodiernamente. 
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Tal justificativa baseia-se na assertiva de que o segurado contribuinte individual, por ser
responsável pelo seu próprio negócio, ou seja, autônomo, é quem assume também os riscos
provenientes do seu negócio/labor. E como o benefício em referência se traduz em uma
indenização, a ele não pode ser estendida, principalmente pela ausência de contribuição
específica para esse fim. A esse respeito, coleciono os seguintes entendimentos
jurisprudenciais do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:

PREVIDENCIÁRIO. SEQUELAS QUE IMPLICARAM EM REDUÇÃO DA
CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE O SEGURADO
HABITUALMENTE EXERCIA. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. DESCABIMENTO I- Nos termos art. 86, caput e § 2º, da Lei nº
8.213/91, para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente previdenciário, deverá
a parte autora comprovar que, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que implicaram em redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. II- A perícia judicial
atestou que o autor apresenta a sequela de redução, em grau médio, da
funcionalidade do membro inferior esquerdo, que implicou em redução da
capacidade para o trabalho de pedreiro, que habitualmente exercia. III- Contudo,
contribuindo o autor para a Previdência Social na condição de contribuinte
individual, trabalhador autônomo, não possui direito à percepção do auxílio-
acidente. IV- Remessa necessária e apelação do INSS providas. Ônus
sucumbenciais invertidos. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em
que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DO INSS, nos
termos do Relatório e Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2017 (data
do julgamento) SIMONE SCHREIBER RELATORA 1

 

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APELAÇÃO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. A hipótese dos autos é de recurso contra
sentença pela qual foi negada a concessão de auxílio-acidente ao autor,
sustentando o apelante que não se justifica a improcedência do pedido apenas
por se tratar de contribuinte individual, o que considera afronta ao Princípio
Constitucional da Isonomia, devendo ser reformada a sentença, e julgado
procedente o pedido. 2. A análise do caso concreto permite observar que de
acordo com o artigo 18, § 1º e art. 11, ambos da Lei nº 8.213/91, o auxílio-
acidente é devido somente ao segurado empregado, ao trabalhador avulso e ao
segurado especial, não ao contribuinte individual(inciso V do art. 11): "Art.
18. (...) § 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei. Art.11. São segurados
obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como
empregado (...) (...) VI - como trabalhador avulso (...); VII - como segurado
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especial (…)", de modo que a sentença deve ser mantida nos termos em que foi
proferida, não havendo que falar em 1 inconstitucionalidade do §1º do artigo 18
da Lei nº 8.213/91, ou ofensa ao Princípio da Isonomia, tratando-se apenas de
situação adstrita à seletividade na prestação dos benefícios e serviços relativos à
Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 194, III, da Constituição Federal.
3. A propósito, menciono precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região sobre a impossibilidade de concessão do benefício de auxílio-
acidente a contribuinte individual: ‘PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ART. 18, 1º, DA LEI
8.213/91. AÇÃO IMPROCEDENTE. O contribuinte individual não tem
direito ao auxílio-acidente. Art. 18, §1º, da Lei 8.213/91. (AC
200971990045099, DES. FED. JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, TRF4 -
SEXTA TURMA, D.E. 05/02/2010.), e também desta Corte:
PREVIDENCIÁRIO. (...) CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. AUXÍLIO- ACIDENTE.
DESCABIMENTO I - Nos termos art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, para
fazer jus ao benefício de auxílio-acidente previdenciário, deverá a parte autora
comprovar que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultaram sequelas que implicaram em redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. II- A perícia judicial
atestou que o autor apresenta a sequela de redução, em grau médio, da
funcionalidade do membro inferior esquerdo, que implicou em redução da
capacidade para o trabalho de pedreiro, que habitualmente exercia. III- Contudo,
contribuindo o autor para a Previdência Social na condição de contribuinte
individual, trabalhador autônomo, não possui direito à percepção do auxílio-
acidente. IV- Remessa necessária e apelação do INSS providas. Ônus
sucumbenciais invertidos." (AC 0000026-20.2016.4.02.9999, DES. FED.
SIMONE SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
Data Julg: 30/11/2017). 4. Tendo em vista a confirmação da sentença e a
sucumbência recursal do autor, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC/2015, razão
pela qual determino a majoração em 1% do percentual de honorários que havia
sido fixado em primeira instância no patamar mínimo, considerados os
percentuais constantes do art. 85, §3º, do CPC/2015 (10%), de modo que o
somatório das condenações corresponda a 11% sobre o valor atualizado da
causa, mantendo-se, todavia, a parte da sentença que suspendeu a sua
exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, por ser a parte
beneficiária da justiça gratuita. 5. Recurso a que se nega provimento.
Honorários recursais fixados em 1%. 2

No caso dos autos, o recorrente contribuiu como empregado no período compreendido entre
01/04/1987 e 30/12/1996, sendo que, após a referida data, esteve filiado ao RGPS na condição
de contribuinte individual, no período compreendido entre 01/07/2003 e 30/11/2005,
conforme o extrato CNIS juntado aos autos (evento 38).

Desse modo, ausente a condição formal mínima para a obtenção do benefício de auxílio-
acidente, o requisito seguinte se torna inócuo (sequelas resultantes), motivo pelo qual
mantenho a sentença para julgar improcedente o pedido autoral, entretanto, por outros
fundamentos.
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Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida (ev.3).

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença de improcedência por fundamento diverso.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000218598v43 e do código CRC d652990c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5017614-40.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALCILEIA MAGALHAES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir
da cessação do benefício de auxílio-doença (NB 606.830.276-1), em 31/03/2015 (evento 1,
Petição Inicial 1).

Sentença (evento 17): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento nos
laudos e exames médicos particulares, perícias médicas administrativas e perícia médica
judicial referente ao processo n. 0117012-35.2015.4.02.5006, que não atestaram  redução da
capacidade para o exercício de suas atividades habituais.

Razões da recorrente: parte autora (evento 35): diz que a sentença deve ser reformada, tendo
em vista a limitação do potencial laborativo da recorrente atestada pelo perito judicial na
perícia médica realizada no processo n. n. 0117012-35.2015.4.02.5006, que concluiu que a
parte autora apresenta limitação em grau leve do quadril de origem traumática e diminuição
da abdução da coxa esquerda.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: faxineira  (evento 35);
b) idade atual: 41 anos (evento 1, Identidade 4);
c) laudos/exames médicos: particulares (evento 1, Laudo 5, Prontuário 8, Prontuário
9, Prontuário 10), judicial ref. processo n.0117012-35.2015.4.02.5006  (evento 1, Outros 6),
SABI (evento 12, Outros 1). 

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

"Dos laudos e exames médicos apresentados pela parte autora, infere-se que na
ocasião do infortúnio ela sofreu traumatismo crâneo encefálico – TCE, fratura
de fêmur a esquerda e fraturas complexas de arco zigomático direito e
esquerdo. Após, alta hospitalar, esteve em acompanhamento ortopédico, em
razão da fratura de fêmur.
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O laudo apresentado pela autora (fls. 8 e 9 do Evento 1, PRONTO10),
subscrito por médico otorrinolaringologista, em 28/09/2016, menciona perfil
audiométrico do tipo neurossensorial de grau leve com configuração
descendente à direita e do tipo neurossensorial de grau moderado com
configuração descentende à esquerda, mas não relata correlação da perda
auditiva com o acidente sofrido em 2014, tampouco que a referida perda
implica redução da capacidade para o exercício de suas atividades habituais. A
autora não apresenta laudo oftalmológico.

Ademais, infere-se que a perícia médica realizada por especialista em
ortopedia, nos autos da ação ajuizada na 1ª Vara Federal da Serra (Processo n.
0117012-35.2015.4.02.5006), – na qual a parte autora postulou o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença e posterior conversão em
aposentadoria por invalidez –, observou que a autora sofreu fratura do fêmur
esquerdo, em decorrência de acidente automobilístico em 31/05/2014, e foi
tratada cirurgicamente com consolidação completa, apresentando limitação em
grau leve para abdução do quadril esquerdo (afastar a coxa esquerda da
direita), que não a impede de exercer suas atividades habituais como
empregada doméstica, podendo andar, sentar, levantar, subir e descer escadas
(Evento 1, OUT6).

Destaca-se que as perícias médicas administrativas (fls. 16/18 do Evento 12,
OUT1), realizadas em maio e junho de 2015 e outubro de 2017, também
observaram que muito embora a parte autora apresente sequela de trauma em
membro inferior esquerdo – marca antálgica, com encurtamento aparente do
fêmur, redução de flexão e das rotações interna e externa do quadril –,
decorrente do acidente automobilístico, ela está apta para sua atividade laboral
e não apresenta dano residual suficiente para justificar a concessão de auxílio-
acidente.

Nesse passo, pela análise da documentação apresentada é possível perceber
que a autora não trouxe um único laudo sequer que comprove sua
incapacidade laborativa após a cessação do auxílio-doença, em março de
2015. Com efeito, foram apresentados somente exames da época do acidente e
prontuários de internação. E a pericia judicial concluiu pela capacidade
laborativa da autora (Evento 1, OUT6), corroborando a conclusão da perícia
administrativa que baseou o indeferimento do benefício ora discutido
administrativamente.

Sendo assim, a meu ver, não há elementos de provas nos autos que autorizem o
deferimento do benefício aqui pleiteado, tampouco a realização de prova
médica pericial, por não restar demonstrado um único indício de que houve
continuidade da incapacidade para o labor, desde a cessação do benefício de
auxílio doença cessado em março de 2015.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos
indica pela correção do procedimento adotado pelo INSS em relação à negativa
do benefício ora postulado, haja vista não ter sido comprovada a incapacidade
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para o trabalho.

Dessa forma, não comprovado nenhum tipo de limitação funcional para o
exercício da atividade habitual, resta evidente que, após a cessação do
auxílio-doença, não havia razão jurídica para que fosse concedido à autora o
pretendido benefício de auxílio-acidente.”

Segundo o profissional médico (especialista em ortopedia e traumatologia) nomeado para a
perícia judicial (ref. processo n. 0117012-352015.4.02.5006) realizada em 23/06/2017 (evento
1, Outros 6), o recorrente sofreu fratura do fêmur esquerdo e foi tratado cirurgicamente com
consolidação completa. A parte autora apresenta restrição para abdução do quadril esquerdo
(afastar a coxa direita da esquerda) e  limitação em grau leve na mobilidade do quadril,
concluindo o expert que não há incapacidade laboral.    

No que toca ao requisito redução da capacidade para o benefício de auxílio-acidente, o art. 86
da Lei nº 8.213/91 abarca a possibilidade de concessão do benefício previdenciário ao
segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofra diminuição na sua capacidade
laboral:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. 
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-
de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria. 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A parte autora sustenta que sofreu um acidente em 31/05/2014 (evento 1, Outros 3) que
culminou com a redução de sua capacidade para o trabalho. A autarquia federal concedeu o
benefício de auxílio-doença no período de 04/07/2014 a 31/03/2015  conforme o CNIS
juntado aos autos (evento 12, Outros 1) e laudos SABI (evento 12, Outros 1).

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, não é a incapacidade do segurado que deve
ser aferida, mas sim a diminuição da capacidade laboral diante de sequela provocada pelo
acidente sofrido, confirmada através de laudos médicos. 
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No caso dos autos, a alegada diminuição da capacidade laboral foi observada pelo perito
judicial para a atividade habitual de empregada doméstica, ao aferir que houve sequela do
acidente consistindo em restrição para abdução do quadril esquerdo (afastar a coxa direita da
esquerda) e  limitação em grau leve na mobilidade do quadril.  

Entretanto, verifica-se através da consulta aos dados contidos no sistema CNIS (evento 12,
Outros 1), que a parte autora, na data do acidente (31/05/2014), era qualificada como
contribuinte individual. A legislação de regência não elencou o contribuinte individual como
um dos segurados que poderiam fazer jus ao recebimento do auxílio-acidente (art.18, §1º da
Lei 8.213/91).

Isso porque, o rol do art. 18 – que é taxativo - não introduziu o contribuinte individual como
sendo um dos possíveis beneficiários, nem na origem da norma, nem hodiernamente. 

Tal justificativa baseia-se na assertiva de que o segurado contribuinte individual, por ser
responsável pelo seu próprio negócio, ou seja, autônomo, é quem assume também os riscos
provenientes do seu negócio/labor. E como o benefício em referência se traduz em uma
indenização, a ele não pode ser estendida, principalmente pela ausência de contribuição
específica para esse fim. A esse respeito, coleciono os seguintes entendimentos
jurisprudenciais do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
 

PREVIDENCIÁRIO. SEQUELAS QUE IMPLICARAM EM REDUÇÃO DA
CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE O SEGURADO HABITUALMENTE
EXERCIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO I- Nos termos art. 86, caput e § 2º,
da Lei nº 8.213/91, para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente
previdenciário, deverá a parte autora comprovar que, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que
implicaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia. II- A perícia judicial atestou que o autor apresenta a sequela de
redução, em grau médio, da funcionalidade do membro inferior esquerdo, que
implicou em redução da capacidade para o trabalho de pedreiro, que
habitualmente exercia. III- Contudo, contribuindo o autor para a Previdência
Social na condição de contribuinte individual, trabalhador autônomo, não
possui direito à percepção do auxílio-acidente. IV- Remessa necessária e
apelação do INSS providas. Ônus sucumbenciais invertidos. A C O R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a
Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À
APELAÇÃO DO INSS, nos termos do Relatório e Voto, constantes dos autos,
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 30 de
novembro de 2017 (data do julgamento) SIMONE SCHREIBER RELATORA 1
 
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
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HONORÁRIOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A hipótese
dos autos é de recurso contra sentença pela qual foi negada a concessão de
auxílio-acidente ao autor, sustentando o apelante que não se justifica a
improcedência do pedido apenas por se tratar de contribuinte individual, o que
considera afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia, devendo ser
reformada a sentença, e julgado procedente o pedido. 2. A análise do caso
concreto permite observar que de acordo com o artigo 18, § 1º e art. 11, ambos
da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido somente ao segurado
empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, não ao contribuinte
individual(inciso V do art. 11): "Art. 18. (...) § 1º Somente poderão beneficiar-
se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11
desta Lei. Art.11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas: I - como empregado (...) (...) VI - como trabalhador
avulso (...); VII - como segurado especial (…)", de modo que a sentença deve
ser mantida nos termos em que foi proferida, não havendo que falar em 1
inconstitucionalidade do §1º do artigo 18 da Lei nº 8.213/91, ou ofensa ao
Princípio da Isonomia, tratando-se apenas de situação adstrita à seletividade
na prestação dos benefícios e serviços relativos à Seguridade Social, conforme
dispõe o artigo 194, III, da Constituição Federal. 3. A propósito, menciono
precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a impossibilidade
de concessão do benefício de auxílio-acidente a contribuinte individual:
‘PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
ART. 18, 1º, DA LEI 8.213/91. AÇÃO IMPROCEDENTE. O contribuinte
individual não tem direito ao auxílio-acidente. Art. 18, §1º, da Lei 8.213/91.
(AC 200971990045099, DES. FED. JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, TRF4 -
SEXTA TURMA, D.E. 05/02/2010.), e também desta Corte:
PREVIDENCIÁRIO. (...) CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROFISSIONAL
AUTÔNOMO. AUXÍLIO- ACIDENTE. DESCABIMENTO I - Nos termos art.
86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, para fazer jus ao benefício de auxílio-
acidente previdenciário, deverá a parte autora comprovar que, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultaram sequelas que implicaram em redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia. II- A perícia judicial atestou que o autor apresenta a
sequela de redução, em grau médio, da funcionalidade do membro inferior
esquerdo, que implicou em redução da capacidade para o trabalho de pedreiro,
que habitualmente exercia. III- Contudo, contribuindo o autor para a
Previdência Social na condição de contribuinte individual, trabalhador
autônomo, não possui direito à percepção do auxílio-acidente. IV- Remessa
necessária e apelação do INSS providas. Ônus sucumbenciais invertidos." (AC
0000026-20.2016.4.02.9999, DES. FED. SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data Julg: 30/11/2017). 4. Tendo em
vista a confirmação da sentença e a sucumbência recursal do autor, aplica-se o
art. 85, § 11, do CPC/2015, razão pela qual determino a majoração em 1% do
percentual de honorários que havia sido fixado em primeira instância no
patamar mínimo, considerados os percentuais constantes do art. 85, §3º, do
CPC/2015 (10%), de modo que o somatório das condenações corresponda a
11% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a parte da
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sentença que suspendeu a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do
CPC/2015, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 5. Recurso a que se
nega provimento. Honorários recursais fixados em 1%. 2

No caso dos autos, a parte autora contribuiu como empregado no período compreendido entre
05/2012 e 11/2012, sendo que, após a referida data, esteve filiada ao RGPS na condição de
contribuinte individual, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/05/2014, conforme o
extrato CNIS juntado aos autos (evento 12, Outros 1), desse modo, ausente a condição formal
mínima para a obtenção do benefício de auxílio-acidente.

Vale registrar ainda, por outra linha de argumentação, em análise ao CNIS da parte autora
(evento 12, Outros 1), o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período
compreendido entre 01/01/2014 e 31/05/2014, as quais foram efetuadas apenas em
24/06/2014, ou seja, foram recolhimentos extemporâneos.

Pois bem, registro que o art. 27, II, da Lei 8213/91, dispõe que para efeito de carência, só
valem as contribuições realizadas pelo segurado contribuinte individual, a  contar da data do
efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso:

“Art. 27 Para o cômputo do período de carência, serão consideradas as
contribuições:

(...)

II – realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição
sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas
com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados
empregados domésticos, contribuinte individual, especial e facultativo,
referidos, respectivamente, nos incisos II, V e VII doa rt. 11 e no art. 13”.

Assim, verifica-se que, considerando o último vínculo da parte autora junto ao RGPS (antes
do acidente), na modalidade de empregado, em 11/2012, perdeu a qualidade de segurado
em janeiro de 2014.

Com isso, é possível concluir que a parte autora não mais detinha a qualidade de segurada da
Previdência Social ao tempo do acidente, em 31/05/2014, fato que impede a concessão do
benefício pleiteado, motivo pelo qual mantenho a sentença para julgar improcedente o pedido
autoral, entretanto, por outros fundamentos.

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida (evento 9).

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença de improcedência, mas por fundamento diverso.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002666-90.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: IVAN DE SOUZA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de ação visando a concessão do benefício de auxílio-doença, a contar de
06/03/2018. 

Sentença (evento 26): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para conceder
o benefício de auxílio-doença, com DIB em 23/01/2019 (data da perícia judicial), devendo ser
mantido até a constatação da capacidade do segurado a ser auferida por perícia médica
realizada independentemente de requerimento. Deferiu também a medida antecipatória de
tutela para determinar a implantação do benefício no prazo de 30 dias corridos, sob pena de
multa de 500,00 reais por dia de atraso, e ainda, no caso de cessação do benefício sem a
realização de perícia médica, a incidência de multa no valor de 500,00 a partir da cessação até
o restabelecimento.

Razões do recorrente (parte autora) (evento 34): requer a fixação da DIB na data do
requerimento administrativo, em 06/03/2018, pois a parte autora já se encontrava incapacitada
para o trabalho, conforme documentos particulares anexados aos autos.

Razões do recorrente (INSS) (evento 33, Recurso Inominado 2): requer a fixação de DCB no
prazo previsto pelo perito ou em 120 dias, e ainda a revogação de eventual multa prevista; a
dilação do prazo para o cumprimento da tutela para 45 dias; a revogação das multas
processuais previamente cominadas; no caso de manutenção da multa diária, a redução do
valor para 50,00 por dia, fixando-se um limite máximo de 500,00. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavrador;
b) Idade atual: 48 anos; (evento 14, Laudo 1)
c) Laudos/exames médicos particulares: (evento 1 – Laudo 8, Exame Médico 9) 
 

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:
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“Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido
de que a parte autora é portadora de transtornos internos de joelho direito,
que a incapacita de forma temporária para o exercício de suas atividades
laborativas desde dezembro/2018.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 06 (seis) meses para
recuperação.

(...)

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Cabe mencionar que, diante do contrato de parceria agrícola firmado entre a
parte autora e ADEVALTI RODRIGUES CONCEIÇÃO (Evento 1, CONTR5),
concluo que restou devidamente comprovado que na DII, a parte autora detinha
a qualidade de segurado especial (rurícola) do INSS, bem como havia
cumprido o período de carência legal.

Levando-se em conta que não havia incapacidade laborativa na data do
indeferimento do benefício, tampouco quando do ajuizamento da ação, fixo a
DIB na data da perícia judicial (23/01/2019)".

(...)

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se
coaduna com a Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de
benefício sem aferição do evento que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto
houver o evento – no caso doença/incapacidade – e não enquanto não
decorrido determinado prazo.

(...)

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do
pedido de prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora
por perícia administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do
art. 62; cabendo ao INSS a convocação do segurado no momento que entender
oportuno".

Compulsados os autos, verifico que na perícia médica (evento 15), realizada em 23/01/2019, o
médico (especialista em ortopedia e traumatologia) atestou incapacidade laborativa parcial
(incluída a sua atividade habitual) e temporária, e concluiu: "Desta feita, na atual avaliação
pericial foi constatada incapacidade laborativa parcial (incluso a sua atividade habitual) e
temporária. Só há como atestar incapacidade a partir de dez/2018, considerando-se as leves
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alterações de coluna e os transtornos internos de joelho direito encontrados nos exames
complementares, o exame físico com teste da gaveta anterior positivo e a evolução natural da
doença. Tempo mínimo para recuperação de 06 meses, a partir do momento pericial. A data
do início da incapacidade foi fixada baseada na Ressonância Nuclear Magnética de Joelho
Direito". 

Restou constatada na perícia médica que a incapacidade da parte autora é parcial e temporária
para a sua atividade habitual de lavrador, sendo estimado um tempo mínimo de recuperação
de 6 meses a contar da perícia médica.

Os laudos médicos particulares juntados aos autos  (evento 1 – Laudo 8, Exame Médico
9) atestam que em 24/04/2018 o recorrente não tinha condições de exercer sua atividade
laboral e que em 24/05/2018 o mesmo encontrava-se aguardando cirurgia de joelho direito e
com dificuldade para trabalhar devido à dificuldade de deambular. Não há laudo médico
datado antes da DER de 08/02/2018 (evento 1, PERÍCIA 6), nem na data mencionada na
inicial em  06/03/2018. Assim, mantenho a DIB do benefício na data da perícia judicial. 

Quanto ao pedido de exclusão/redução da multa fixada, esclareço que, pelo tempo em que
exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia Previdenciária sempre foi a
regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. 

No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto  já houve o seu
cumprimento, entendo que é desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência. 

Quanto ao tempo de 30 dias costumeiramente e padronizadamente determinado pela Justiça
Federal para cumprimento das ordens de tutela de urgência, tal deve ser mantido, eis que é
tempo hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive o referido prazo
vem sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS.

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou
entendimento nos seguintes termos:
 

"Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
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
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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."

O perito médico estimou a recuperação da parte autora em 6 meses. A perícia foi realizada em
23/01/2019. É necessário observar um tempo hábil para o segurado pedir a prorrogação do
benefício dentro dos 15 dias que antecederem a DCB. Assim, fixo a DCB em 120 dias a partir
data da sessão de julgamento.

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será cessado,
podendo, a parte autora, requerer a prorrogação deste.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. 

Condeno a parte autora, recorrente vencida, ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da
Lei nº 10.259/2001, cuja a exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

Deixo de condenar a autarquia federal em  honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Nestes termos, voto por conhecer do recurso da parte autora e negar-lhe provimento e voto
por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como para fixar a DCB em 120 dias a
partir da data da sessão de julgamento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000235862v32 e do código CRC 572ecccf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0002476-87.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JESSICA VIEIRA RODRIGUES MOFARDINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte autora pretende a concessão do benefício de
auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, em 23/09/2016. 

Sentença (evento 20): julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a
concessão do benefício de auxílio-doença, com DIB em 13/09/2016  (DII) e DCB em
13/03/2017.

Razões do recorrente (INSS) – (evento 53): diz que a sentença deve ser
reformada, pois a DII (13/09/2016) estava sob a égide da MP 739/2016, a qual revogou
expressamente o parágrafo único, do art.24 da Lei de Benefícios, fazendo com que o prazo de
carência de retorno para a percepção do benefício fosse de 12 novas contribuições, sendo que
a parte autora não computava as contribuições necessárias na DII.  

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte
fundamentação:
 

"De acordo com o CNIS de fls. 111, a autora readquiriu a qualidade de
segurada do RGPS em 14/03/2016, quando se iniciou vínculo na condição de
segurada empregada, o qual ainda estava ativa na data de início da
incapacidade atestada pelo perito judicial. 
 
Portanto, ela ostentava qualidade de segurada na DII. 

Com relação à carência legalmente exigida, de 12 contribuições, notase que a
autora preencheu apenas 7 contribuições mensais desde a reaquisição da
qualidade de segurada até a DII. Contudo, tal número é superior a 1/3 (um
terço) da carência legalmente exigida, razão pela qual a autora faz jus ao
resgate das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurada,
consoante a inteligência do enunciado nº 92 do FOREJEF da 2ª Região: 
 
Enunciado nº 92 Para evitar ofensa ao princípio da isonomia, até a edição da
Lei nº 13.457, de 26/07/2017, o número de contribuições para recuperar as
anteriores no caso de refiliação ao RGPS é de 1/3 da carência original, tendo
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em vista que os dispositivos das Medidas Provisórias nº 739 e 767, que previam
o prazo de doze meses, não foram convertidos em lei. 
 
Com efeito, preenchidos os requisitos legais na DII, a parte autora faz jus às
prestações vencidas do benefício de auxílio-doença, referentes ao período de 6
(seis) meses estimados pelo perito, tendo em vista que, na data da perícia
judicial, a incapacidade laborativa já não subsistia". 

A conclusão do profissional médico, especialista em cardiologia, nomeado para
a perícia judicial realizada em 22/05/2018 (evento 34) foi de que a parte autora é  portadora
de Miocardite não especificada (I51.4), com data provável do início da doença em
13/09/2016, e atestou que a incapacidade é parcial e temporária, conforme encerra: "Sim, na
ocasião do diagnóstico de Miocardite Aguda, ocorrido em setembro/2016, a pericianda tinha
a indicação de permanecer de repouso, evitando esforços moderados a importantes por até 6
meses após o início da fase aguda para possibilitar a recuperação e evitar a ocorrência de
complicações. Esteve, portanto, limitada para sua função durante o período
supracitado". "Conforme descrito nas repostas aos quesitos anteriores, a limitação ocorreu
no período de 13/09/2016 até cerca de 6 meses após, que é o período recomendado para
repouso segundo a última diretriz brasileira no assunto. A pericianda realizou Ressonância
Magnética Cardíaca em 31/10/2017 (cerca de 01 ano após o início da doença), cujo
resultado demonstrou que a sequela da doença não causou complicações, sugerindo que em
tal data já estaria apta a retomar suas atividades laborativas. Conclui-se, portanto, que a
limitação existia antes do indeferimento do benefício (ocorrido em 23/09/2016), mas deixou
de existir cerca de 7 meses antes do exame pericial atual (remetendo-se à data da
Ressonância Magnética realizada em outubro/2017). "

Aduz a recorrente que a parte autora não apresenta o número de contribuições
necessárias - 12 meses - na DII, e por isso não possui requisito legal para a concessão do
benefício de auxílio-doença.

Sobre o recurso do INSS, o CNIS/Mapa de fl. 110, evento 43, informa que a
parte autora exerceu atividade remunerada como empregada nos períodos: 16/03/2009 a
18/05/2009, 19/05/2009 a 17/07/2009, 09/07/2012 a 02/01/2013, tendo perdido a qualidade
de segurada em 16/03/2014. Retornou ao RGPS como empregada em 14/03/2016, na
Associação Evangélica Beneficente.

Ocorre que a TNU, nos autos do PEDILEF n. 5001792- 09.2017.4.04.7129/RS,
vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 176, em 20/8/2018, fixou a seguinte tese:

"Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das e 767/2017,
aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas".

Dessa forma, considerando que a parte autora requereu o benefício em
23/09/2016 e que a incapacidade teve início em 13/09/2016, não há dúvida de que não faz jus
ao benefício requerido, pois o espelho do CNIS/Mapa de fl. 110, evento 43 demonstra que,
após perder a qualidade de segurado em 16/03/2014, a parte autora reingressou no RGPS em
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14/03/2016, na qualidade de empregado e, na DII, perfazia um total de 7 contribuições,
 quando vigia a MP 739/2016 prevendo a carência de retorno a ser cumprida de doze
contribuições mensais.

Quanto à contagem do período de carência, sabe-se que ela é distinta da de
contribuição, vejamos:

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a
partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de
Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o
disposto no art. 26:

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e
aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

Como dito, os conceitos de carência e tempo de contribuição são distintos, ainda
que ambos estejam ligados quando da apuração do total de meses/competências recolhidas ao
RGPS. Aquela (carência) se conta por mês, sendo suficiente para tanto apenas um único dia
dentro de um mês para que ele seja computado, enquanto aquele (tempo de contribuição), se
conta por dia, meses e anos completos para se fazer jus a um ou outro benefício.

Posto isso, após uma análise cuidadosa das provas abordadas nos autos, verifico
que a parte autora não possui a carência necessária para a concessão do benefício de auxílio-
doença requerido. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe total provimento para julgar
improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra.
 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000245716v23 e do código CRC e0981ba5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000843-72.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ BISSOLI (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de
auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 25/01/2018 (ev. 1,
doc. 9).

Sentença (ev. 27): julgou procedente o pedido da parte autora, com fundamento
na perícia judicial que identificou incapacidade laboral, bem como o laudo particular atesta
incapacidade desde 19/01/2018.

Razões da parte recorrente (ev. 35): o INSS diz que a sentença deve ser
reformada, tendo em vista a conclusão pericial de que o autor possui incapacidade apenas
desde 24/08/2018.

 

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: lavrador (ev. 1- qualificação inicial);

b) idade atual: 55 anos (ev. 1, doc 4);

c) laudos/exames médicos: ev.1

d) Documentos juntados pela parte:

doc.6, fl. 1, datado em 08/08/2015: ressonância magnética de coluna lombar;

doc.6, fl. 2, datado em 08/08/2015: ressonância magnética da bacia;

doc.6, fl.3, datado em 31/08/2015: ressonância magnética do quadril;

doc. 6, fl.4, datado em 19/01/2018, laudo médico (ortopedista) atestando
que o paciente aguarda vaga para artroscopia do quadril, incapacitado e sem previsão
de alta;

Doc.7, fl. 1: agendamento de consultas;
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Doc. 7, fl.2, datado em 03/06/2016, laudo médico (ortopedista) atestando lesão
labral devido impacto femuro-acetabular esquerdo tipo CAM com dor e limitação funcional;

Doc.7, fl.3, SEM DATA, laudo médico (ortopedista) atestando dor;

Doc.7, fl. 4, datado em 01/02/2016, laudo médico (sem especialidade no
carimbo) atestando dor no quadril esquerdo com dificuldade para movimentação;

Doc.8, fl.1: agendamento de consultas;

Doc.8, fl. 2, datado em 10/10/2016: alta médica;

Doc.8, fl.3, datado em 10/10/2016: informe de alta hospitalar multiprofissional;

Doc. 12, datado em 24/08/2018: laudo médico (ortopedista) atestando
quadro de impacto fêmur-acetabular em quadril esquerdo associado a lesão labral,
levando a dor intensa limitando suas atividades diárias e dependência de medicação
analgésica de forte intensidade. Indicado procedimento cirúrgico videoartroscopico,
paciente aguardando para realizar procedimento.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

“No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 14, LAUDO1) constatou
que a parte autora possui Espondilodiscoartrose (CID: M47.8) e osteoartrite de quadril ou
coxoartrose (CID: M16).

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade
temporária e total. Ademais, afirmou que, de acordo com os laudos e exames apresentados, a
incapacidade iniciou 24/08/2018.

No concernente ao tempo para a melhora no estado clínico da parte
demandante, o expert apontou o prazo de 09 (nove) meses, a contar da data da realização da
perícia.

Não obstante estabelecer o perito que o início da incapacidade foi observado
em 24/08/2018 (referente ao laudo emitido pelo Dr. Edmar Simoes juntado ao laudo
pericial), entendo que o laudo redigido pelo mesmo médico em 19/01/2018 (Evento 1,
EXMMED6 - fl. 04), não analisado pela expert judicial, demonstra a necessidade de
afastamento laboral desde 19/01/2018. Assim sendo, acredito estar demonstrada a
incapacidade laboral para a fixação da DIB em 25/01/2018 (data do requerimento
administrativo).

Por fim, como dito alhures, o perito, ao ser questionado acerca do tempo
estimado para o tratamento da moléstia e recuperação da capacidade laboral, fixou o prazo
de 09 meses. Nesse caso a data de cessação do benefício seria em 03/07/2019.”
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Na pericia judicial realizada, a conclusão do profissional médico (clínica geral e
reumatologista) nomeado para a perícia judicial realizada em 03/10/2018 (ev. 14) foi de que a
parte autora possui Espondilodiscoartrose (CID: M47.8) e osteoartrite de quadril ou
coxoartrose (CID: M16), concluindo, pela incapacidade atual para o trabalho habitual, tendo
dito que: “De acordo com o exame clínico pericial, e analisando individualmente os fatos
sequenciais, a parte Autora possui a patologia descrita e há no momento alterações ao
exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir seu trabalho. Dessa forma,
conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, a conclusão é pelo
afastamento da sua atividade laborativa temporariamente.”

A perita médica concluiu no quesito 9, que a parte autora está incapacitada
desde 24/08/2018, de acordo com laudo médico juntado, entretanto, a médica não teve acesso
ao laudo de doc. 6, fl.4, datado em 19/01/2018, emitido pelo mesmo médico, que atestou que
recorrido aguardava vaga para artroscopia do quadril, incapacitado e sem previsão de alta,
com período sugerido para repouso laboral de 120 dias.

Pois bem, em 19/01/2018 o autor já estava incapacitado e aguardando a
realização de procedimento cirúrgico, ao passo que em 24/08/2018, conforme informação do
laudo particular do ev. 12, o mesmo ainda estava aguardando procedimento cirúrgico. Assim,
conclui-se que a incapacidade existe desde 19/01/2018, fazendo jus ao benefício por
incapacidade desde a DER (25/01/2018).

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pelo recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO DO INSS E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 40 do Regimento Interno das Turmas Recursais
do TRF da 2ª Região. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266492v2 e do código CRC f307e833.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5010047-55.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ILSA VIEIRA OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: a parte demandante pretende a concessão de auxílio-doença, e posterior conversão
em aposentadoria por invalidez, desde 04/01/2018 (ev.1, pet inicial).

Sentença (evento 28): julgou procedente o pedido da parte autora, para restabelecer o
benefício de auxílio-doença e posteriormente converter em aposentadoria por invalidez.

Razões da recorrente – INSS (evento 35): diz que a sentença deve ser
reformada, tendo em vista se tratar de doença congênita e pelo fato de a parte autora ter
exercido atividade laborativa, o que permitiria concluir pela incapacidade preexistente
à própria condição de segurado especial ou então ausência de incapacidade para o
desempenho da suposta atividade.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: lavradora (ev1);

b) idade atual: 46 anos (ev1, doc. 3);

c) laudos/exames médicos: ev. 1, doc. 9, 10 e 11 (particulares) e ev. 23, doc. 4,
fls. 14 a 22 (SABI).

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“In casu, realizada perícia com médica psiquiatra em 29/11/2018, foi constatado que a parte autora é
portadora de retardo mental leve, estando definitivamente incapaz de exercer suas atividades habituais
de agricultora.

A perita asseverou que a pessoa examinada apresenta empobrecimento cognitivo, redução do juízo
crítico e déficit mnêmico, tratando-se de quadro congênito, crônico e incurável. Ainda segundo
a expert, a incapacidade existe desde o nascimento, não tendo a parte autora condições de ser
reabilitada para o desempenho de qualquer outro tipo de atividade remunerada compatível com sua
idade e grau de instrução.

Ocorre que, a despeito de a médica do Juízo ter afirmado que a periciada está incapaz de trabalhar
desde que nasceu, vejo pelos documentos acostados aos autos que em diversas ocasiões o INSS não
constatou a incapacidade laborativa da autora, tendo, inclusive, reconhecido o seu labor rural durante
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o período de 29/10/2007 a 16/12/2014. Assim, ao que me parece, embora com algumas limitações, por
muitos anos a requerente trabalhou como agricultora, não sendo preexistente a sua incapacidade para
o trabalho.

Com isso, comprovados os requisitos legais, entendo que a segurada faz jus ao restabelecimento do
benefício auxílio-doença a partir da sua cessação (04/01/2018) e sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, a partir da realização da perícia médica judicial – 29/11/2018, visto que
nessa data ficou comprovado que a incapacidade para o trabalho é de total e definitiva”

 

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos
termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim, benefício
concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as conseqüências da lesão
sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá
avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os casos
de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual de 100% (cem
por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma que os beneficiários
em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter permanente, a submeter-se a
perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da
aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº
8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento do
período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou temporariedade da
incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício, respectivamente.

Acerca da incapacidade laboral, cabe logo de início destacar que não se deve confundir o requisito
legal da incapacidade laboral com a mera constatação de doença ou de acidente sofrido pelo
segurado. A lei não exige a mera comprovação da doença ou do acidente, mas além, que tais eventos
provoquem incapacidade laboral no segurado.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora nasceu com retardo mental leve, mas trabalhou em
funções braçais – lavrador (termo de homologação da atividade rural, ev.23, doc. 2, fl. 56).
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Tais fatos restam comprovados inclusive no laudo pericial judicial (ev13), em que o médico perito –
psiquiatra - diagnosticou retardo mental leve e a última atividade como agricultora.

Dispõe a lei previdenciária que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão (Lei 8.213/91, art. 42, §2º).

O risco coberto pela Previdência Social é futuro. Logo, a incapacidade que enseja a outorga do
benefício é aquela identificada após a filiação e, quando exigida, o cumprimento da carência. Dessa
forma, o segurado que ingressa no RGPS já inválido não tem direito ao benefício de aposentadoria
por invalidez ou auxílio-doença.

Situação diversa é quando, após o ingresso na Previdência Social, o segurado já portador de uma
doença sofre progressão negativa ou agravamento da doença. Nesse caso, a parte final do §2º, art. 42,
autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Permite-se também a concessão do benefício por incapacidade no caso do segurado que ingressa no
RGPS já sendo portador de uma doença e posteriormente adquire doença diversa que o incapacite.

Tem-se, nestes dois casos acima, o direito ao benefício uma vez que o fato gerador é a incapacidade, a
qual não existia antes do ingresso e que é verificada após a filiação, seja por progressão/agravamento,
seja por doença diversa.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVAMENTO DE PATOLOGIA. I -  Cabível, na
hipótese, a concessão do benefício de auxílio-doença, já que, ainda que se trate de doença preexistente
à filiação, a incapacidade decorreu de seu agravamento. II -  Agravo interposto pelo réu improvido
(TRF da 3ª Região, AC 2001.61.13.002946–9, Turma Suplementar da Terceira Seção, Rel. Juiz
Convocado Fernando Gonçalves, julg. 26.08.2009).

No que tange às patologias congênitas, o raciocínio é semelhante. Doença congênita é aquela que
independe de causa e que se apresenta por ocasião do nascimento. Isto é, para fins previdenciários,
doença pretérita à filiação à Previdência Social. Nesses casos, o julgador deve se atentar para analisar
o requisito da incapacidade a partir daquilo que o segurado foi capaz de exercer mesmo com a
patologia.

“PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. DEFORMIDADE CONGÊNITA. CONCESSÃO.
TERMO INICIAL. 1.Comprovada a incapacidade do segurado, há de conceder-se o benefício de
auxílio-doença, estando correta a fixação do termo inicial do mesmo, à vista dos elementos constantes
dos autos. 2. O fato de ser a doença congênita não impede o deferimento do pedido, já que houve
anterior prestação laboral, justificadora da tutela previdenciária. 3. Apelação desprovida” (TRF-4 –
AC: 51474 RS 95.04.51474-0, Relator JOÃO SURREAUX CHAGAS, Data de Julgamento: 17/06/1997,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/08/1997 Página 62999)

De acordo com a perícia médica judicial, realizada em 29/11/2018 (ev13), o médico perito
psiquiatra atestou a existência de retardo mental leve, com aplanamento afetivo, hipotenacidade,
hipomnesia, fala monótona, empobrecimento cognitivo, perda do autocuidado, redução do juízo
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crítico, tendo fixado a DII na data do nascimento.

Nos laudos particulares (ev.1, doc. 9, 10 e 11) datados em 2016, 2017 e 2018, confeccionados pelo
mesmo profissional psiquiatra, observa-se diagnóstico compatível com o da perícia medica judicial,
qual seja, de retardo mental leve, tendo dito que: “Naturalmente tem empobrecimento cognitivo
significativo mas que a permite cuidar da própria higiene e de mesmo atingir algum grau de
abstração psíquica, com bastante limitação.” Entretanto não fixam a data de início da incapacidade.

Contudo, observa-se que a recorrida se manteve em exercício de atividade rural de 29/10/2007 a
16/12/2014, período esse que, inclusive, foi homologado administrativamente pelo INSS.

Portanto, constata-se que a deficiência, embora congênita, não tornou a recorrida incapaz para o
exercício de atividades profissionais desde o nascimento como afirmou a perícia médica judicial.
Registre-se que o juiz não está adstrito às conclusões obtidas no laudo pericial, devendo proceder a
exame detalhado de todos os elementos existentes nos autos.

Sendo assim, afirmar que o retardo mental leve gera a incapacidade laborativa e remonta ao seu
nascimento, importa na improcedência do pedido inicial, pois pretérito ao ingresso do segurado ao
RGPS.

Entretanto, diante da realidade fática demonstrada nos autos, entendo que a parte autora
possuía capacidade residual para o exercício da atividade de agricultora/lavradora, ao qual exerceu
por longo período.

Da análise dos laudos pericial e particulares, não resta dúvida da incapacidade do autora para o
trabalho. Contudo, diante do fato de ela ter trabalhado desde 2007, é de se concluir que sua
incapacidade para o trabalho remonta a 2014, data da concessão do auxílio doença. Frise-se que,
nessa data, possuía a autora a qualidade de segurado, bem como havia preenchido a carência
necessária.

Diante das condições físicas e sociais da recorrida, não há que que falar que esteja apta a exercer
atividades laborais, ainda que adaptadas à sua deficiência, pois a possibilidade de sua reinserção no
mercado de trabalho seria extremamente remota.

Portanto, tenho que a autora preenche os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria
por invalidez, nos termos da sentença a quo.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o  valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado
com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Voto por conhecer do recurso do INSS e para negar-lhe provimento, mantendo a sentença pelos
seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
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do código verificador 500000246664v10 e do código CRC a2616faa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5016226-05.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE REIAME (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria
por invalidez,  a partir da sua cessação, em 12/09/2018 (evento 1, Petição Inicial 1, Outros
9). 

Sentença (evento 24): julgou procedente o pedido da parte autora, para
restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 32/541.601.375-0), mantendo-o
pelo menos até a conclusão do programa de reabilitação profissional, reembolsando ao autor
eventuais descontos aplicados durante o período em que foram pagas mensalidades de
recuperação. Determinou o prazo de 30 dias para o INSS tomar as providências para desfazer
o cancelamento do benefício e arbitrou multa de R$ 100,00 por dia útil civil para
cumprimento da ordem judicial.

Razões da recorrente - INSS (evento 35): diz, no mérito, que a sentença deve ser
reformada, tendo em vista a conclusão da perícia judicial de que a autora não está
incapacitada total e permanentemente, razão pela qual não é devido o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez. Afirma que o fato da parte autora estar incapacitada apenas
parcial ou temporariamente corrobora a decisão administrativa de incluí-la no recebimento de
mensalidades de recuperação. Requer o afastamento da aposentadoria por invalidez e a
manutenção do pagamento das mensalidades de recuperação, ou, subsidiariamente a
concessão do auxílio-doença - nos termos do laudo pericial - se a parte assim o requerer.
Requer ainda o aumento do prazo para cumprimento da tutela para 45 dias úteis, a revogação
das multas processuais e no caso de manutenção das astreintes, que seja determinada a
redução dos seus valores para 50,00 por dia, fixando-se o limite máximo de 500,00. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a)   profissão habitual: doméstica (qualificação inicial);
b)   idade atual: 49 anos (evento 1, Identidade 5);
c)   laudos e exames médicos: laudos particulares

(evento 1, Exame Médico 10) – resultados de exames de radiografia, ressonância magnética, Raio x e tomografia
computadorizada da coluna lombar nos anos de 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 e 2018.

(evento 1, Laudo 11)

– 01/11/2018 – “paciente com relato de quatro cirurgias na coluna lombar
inclusive com artrodese da coluna lombar com parafusos pediculares que posteriormente
foram retirados com início dos procedimentos cirúrgicos há cerca de onze anos sem obter a
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melhora esperada desenvolveu quadro de dor crônica com sinais de depressão e ansiedade.
A ressonância magnética da coluna lombar mostra espondilodiscoartrose com graves
alterações degenerativas”. Atesta incapacidade para o trabalho em caráter definitivo.

- 11/09/2018 – relata a doença da parte autora;

- 26/11/2018 – relata a doença e atesta incapacidade para exercer atividades
laborais;

(evento 1 – Receituário 12) – prescrições de medicamentos;
(evento 1, Outros 13) – 01/11/2018 – relata a doença.

d) laudos SABI (evento 1, Outros 1).

13/04/2006, 07/06/2006, 19/12/2006, 21/03/2007, 27/08/2007, 23/10/2007 – atestam incapacidade laborativa;
06/11/2009, 12/09/2018 – atestam que existiu incapacidade laborativa.

e) Grau de escolaridade: ensino fundamental completo.

 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

“O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, relatou pós-
operatório de artrodese lombar (quesito 3, evento 13). Afirmou que a autora
não possui aptidão para exercer a atividade habitual de empregada doméstica.
Atestou limitação para carregar peso superior a cinco quilos, realizar
movimento de extensão e flexão de coluna lombar de modo repetitivo ou com
carga, dispor de carga axial em coluna lombar (quesito 8). Concluiu que há
incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13). Avaliou que pode ser
reabilitada para função de porteira (quesito 15).

(...)

A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade definitiva para a
atividade habitual e insuscetibilidade de reabilitação profissional. O primeiro
requisito foi confirmado pelo perito. Já o segundo requisito, o perito não o
confirmou.

As condições pessoais não autorizam descartar a viabilidade da reabilitação
profissional. A autora nasceu em 16/3/1970, tem 49 anos de idade, grau de
escolaridade de ensino fundamental completo (quesito 1, evento 13).

De acordo com o art. 47, II, da Lei nº 8.213/91, “quando a recuperação for
parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for
declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente
exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade”,
observado o escalonamento das mensalidades de recuperação na forma dos
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incisos “a” a “c”. Portanto, quando o beneficiário de aposentadoria por
invalidez continua incapacitado para a atividade habitual, mas se torna
elegível para reabilitação profissional, a aposentadoria por invalidez não pode
ser imediatamente cessada: primeiro, o aposentado precisa ser submetido à
reabilitação profissional, para, somente após o desligamento do programa,
iniciar-se a contagem do período de 18 meses de pagamento das mensalidades
de recuperação.

Sendo viável a reabilitação profissional, a aposentadoria por invalidez deve ser
mantida, ao menos, até a conclusão do programa de reabilitação profissional.
O pagamento das mensalidades de recuperação só pode começar após a
cessação da aposentadoria por invalidez”.

 

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

               A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 

Ademais, seus segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de
auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da
aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei
nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.
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Segundo a Lei 8.213/1991, art. 47, inciso II, se for verificada a recuperação
da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez que esteve inválido por mais de
cinco anos, o pagamento do benefício se mantém por 18 meses com redução gradual do
valor. As parcelas repassadas durante a prorrogação são conhecidas como mensalidade de
recuperação.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não
verificada a recuperação da capacidade da parte autora para fins de afastar o recebimento da
aposentadoria por invalidez e a manutenção da mensalidade de recuperação.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista e
traumatologista) nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 30/01/2018 (evento 13,
Laudo 1), foi de que a parte autora possui incapacidade definitiva para o trabalho
habitual, apresenta pós-operatório de artrodese lombar e limitações em carregar peso
superior a 5kg, realizar movimento de extensão e flexão de coluna lombar de modo repetitivo
ou com carga, dispor de carga axial em coluna lombar. Foi estimada a data de início da
incapacidade em 2007, porém a parte autora pode ser reabilitada para o desempenho de outro
tipo de atividade remunerada, como porteira.

Observo que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença pelo período
de 10/11/2004 a 22/06/2010 e, a aposentadoria por invalidez de 23/06/2010 a 12/09/2018
(evento 1, Outros 9), a qual foi cessada por não constatação de persistência da incapacidade,
sendo que passou a receber o benefício de mensalidade de recuperação, com previsão de
DCB em 12/03/2020 (evento 22, Outros 1).

Pelo que se depreende de tudo que foi apurado, a parte autora se encontra
incapacitada parcial e definitivamente para o labor habitual de doméstica, isso com base na
perícia judicial, que atestou limitações em carregar peso superior a 5kg, realizar movimento
de extensão e flexão de coluna lombar de modo repetitivo ou com carga, dispor de carga axial
em coluna lombar. 

Desta forma, entendo que a parte autora poderá retornar as atividades
laborativas em outra função, considerando sua idade ativa (49 anos), o que revela
a possibilidade de sua reabilitação profissional em atividade que respeite sua limitação física.

Por outro lado, entendo que a aposentadoria por invalidez não pode ser
imediatamente cessada, em virtude da recorrida ainda não possuir a capacidade para atuar em
atividade diversa da habitual como doméstica, devendo, portanto, ser mantido o benefício até
a conclusão do programa de reabilitação profissional, convindo anotar que somente após o
desligamento do programa é que se poderá iniciar o recebimento da mensalidade de
recuperação.

Quanto ao tempo determinado pela Justiça Federal para cumprimento das
ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser aumentado, como forma de evitar obrigações
materialmente impossíveis. Impõe-se, portanto, a dilação do prazo fixado para 45 dias.
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Por fim, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado
Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo
INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a
antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. No caso, como já houve o
cumprimento da decisão, mantenho a multa em R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
apenas para fixar o prazo de 45 dias para cumprimento da tutela de urgência, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269270v11 e do código CRC e554d966.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001249-90.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CLAUDECI ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de benefício de auxílio-doença a
partir do requerimento administrativo, em 02/03/2018 (evento1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 26): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 32): diz, no mérito, que a sentença deve
ser reformada por conta da incapacidade flagrante comprovada nos laudos/exames anexados
aos autos, e ainda por conta do nível de escolaridade, natureza da atividade profissional e
idade avançada.  Aduz, ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo
utilizar outros elementos probatórios, como, justamente, os laudos particulares.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: montador de esteira (qualificação inicial);

b) idade atual: 36 anos (evento1, Identidade 3);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares

- (EVENTO 1, Laudo 4)

06/12/2017 – relata a doença, atesta que há limitação para trabalhar;
14/03/2018 – encaminhamento à Clínica de Acidentados;
21/05/2018 – relata a doença;
14/08/2018 – relata a doença;
11/04/2018 – Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) – exame clínico realizado por médico do trabalho atesta que
está inapto;
23/08/2018 – encaminhamento médico para avaliação;
23/08/2018 – atestado de 2 dias de afastamento do trabalho por motivo de doença CID M255;
24/08/2018 - atestado de 14 dias de afastamento do trabalho;

- (EVENTO 1, Exame Médico 6)

05/04/2018 – resultado de exame de ressonância magnética da coluna cervical.

d) laudos SABI (evento 19, Outros 1)

02/03/2018 - considera que há incapacidade laborativa temporária, mediante ao apresentado no exame físico e
complementar;
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11/04/2018 - de acordo com a avaliação médico-pericial  não há elementos técnicos que justifiquem incapacidade
laborativa nesta data. Não existe incapacidade laborativa;
08/10/2018 – existe incapacidade laborativa;

e) escolaridade: ensino médio incompleto

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

“O laudo pericial produzido por médico ortopedista, apresentado no evento 10,
aponta no sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito
judicial esclarece que a parte autora apresenta artrose discreta.

Ao exame físico, o perito constatou que a parte autora encontra-se em bom
estado geral, lúcido e orientado, sem déficit motor, deambula sem ajuda de
terceiros ou muletas, sem atrofia muscular em membros inferiores e sem
alterações em reflexos de membros inferiores. Desta forma, opina o expert pela
inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o
segurado possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua
incapacidade laboral, tratando-se, antes, de coisas diversas. Neste ponto,
ressalve-se que o segurado somente terá direito ao benefício por incapacidade
se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que impeça o
exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que
acompanharam a exordial foram capazes de infirmar as conclusões
apresentadas durante a realização da perícia judicial”.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 405



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 296/596

5001249-90.2018.4.02.5006 500000269466 .V12 JES10867© JES7058

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos que serão analisados posteriormente, posto que verificada
primeiramente a controvérsia relacionada ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada
para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado(a)
para a perícia judicial realizada em 08/11/2018 (evento 10, Laudo 1), foi de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de Artrose discreta CID
M15.0, tendo dito o seguinte: “A autora é portadora de artrose discreta da coluna cervical
sem herniações ou abalamentos, segundo exame de ressonância realizado recentemente. Não
há incapacidade laboral. ".

Observo que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença
no período compreendido entre 11/01/2018 a 02/03/2018, sendo que o laudo SABI de
02/03/2018 atestou a incapacidade laborativa temporária por apresentar dor lombar baixa. A
parte autora recebeu ainda o mesmo benefício no período de 07/09/2018 a 18/01/2019, e
o laudo SABI de 08/10/2018 constatou cervicalgia crônica, impotência funcional e
diminuição de movimento na coluna cervical  (evento 38, Cadastro Nacional de Informações
Sociais 1).

Consta nos autos, o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de 11/04/2018
que atesta que a parte autora está inapta para o trabalho. Há ainda o atestado de 2 dias de
afastamento do trabalho por motivo de doença CID M255, em 23/08/2018 e o atestado de 14
dias de afastamento do trabalho, em 24/08/2018 (EVENTO 1, Laudo 4).

Sendo assim, verifico que mesmo após a primeira cessação do benefício, em
02/03/2018, a parte autora continuou incapacitada para o labor, conforme se depreende dos
laudos médicos e do Atestado de Saúde Ocupacional apresentado. 

Por conta disso, apesar da conclusão do perito judicial de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, tem-se que a incapacidade persistiu desde a
cessação em 02/03/2018, não havendo solução de continuidade da incapacidade no presente
caso, o que é confirmado pelo fato da autarquia federal ter concedido novamente o benefício
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por incapacidade no período compreendido entre  07/09/2018 a 18/01/2019.
Consequentemente, a perícia judicial de 08/11/2018 deve ser afastada, tendo em vista que a
parte se encontrava incapacitada e recebendo benefício.

Desta forma, entendo que a parte autora faz jus ao benefício por incapacidade
temporário a partir da cessação indevida, em 03/03/2018 até a DIB do benefício posterior
(06/09/2018). 

Registro que a parte autora poderá discutir em outra demanda, se for o caso, a
manutenção do estado de incapacidade após a cessação do benefício em  18/01/2019.

Ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento
do feito, sem, contudo, vincular o juiz, o qual utiliza-se de todos os elementos presentes nos
autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos particulares, a situação e
características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socio-
econômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade
controvertida trazida pelas partes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o INSS a pagar o benefício de
auxílio-doença no período de 03/03/2018 até 06/09/2018, com correção monetária desde a
data do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de
Cálculo da Justiça Federal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269466v12 e do código CRC 5829b932.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5007163-53.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JONAS GOMES BENFICA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença a
partir da data da efetiva constatação da incapacidade (ev1, doc1).

Sentença (evento 31): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial, que identificou incapacidade laboral parcial e definitiva,
sendo possível a reabilitação profissional.

Razões da parte recorrente (evento 39): a parte autora diz que a sentença deve ser
reformada, por conta de sua incapacidade de caráter total e definitivo, possuindo incapacidade
omniprofissional, razão pela qual faz jus a aposentadoria por invalidez.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: portuário (qualificação inicial);

b) idade atual: 55 anos (ev1, doc5);

c) laudos e exames médicos: ev.1

Doc.8, fl. 1, datado em 11/08/2017, laudo médico (angiologista) que atesta
trombose crônica desde 2002, e ausência de condições de exercer atividades
laborativas devido ao risco de abrir feridas no membro inferior esquerdo.

Doc.8, fl.2, datado em 23/06/2017, laudo médico (angiologista) que atesta
trombose de veia cava inferior, que havia sido submetido a recanalização com
endoprotese contudo evoluiu com retrombose e informa que o paciente relata
não ter condições de exercer atividades laborais.

Doc.8, fl. 3, datado em 20/05/2016, laudo médico (cirurgião vascular) informa
que o paciente passou duas vezes por procedimento de recanalização com uso
de stents e indica a realização do procedimento pela 3° vez.

Doc.8, fl.4, datado em 29/02/2016, laudo médico (cirurgião vascular) informa
que o paciente foi submetido a recanalização com uso de stents e encontra-se
em avaliação vascular e acompanhamento.

Doc.8, fl. 5, datado em 03/03/2017, laudo médico (angiologista) atesta ausência
de condições para exercer atividades laborativas.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 406



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 299/596

5007163-53.2018.4.02.5001 500000266199 .V5 JESX51399© JES7058

Doc.8, fl. 6, datado em 29/02/2016, laudo médico (cirurgião vascular) solicita a
realização de procedimento cirúrgico.

Doc.8, fl. 7, datado em 04/09/2013, “implante de endoprótese para tratamento
de veia cava inferior e veias ilíacas”

Doc.8, fl. 8, datado em 06/02/2013, “angioplastia de veia cava inferior e artérias
ilíacas”.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

“O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/613.711.315-2 no período de 
19/3/2016 a 8/5/2017 (evento 2).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em clínica geral, diagnosticou
trombose venosa profunda extensa no membro inferior esquerdo, veias ilíacas e
cava inferior com evidência de síndrome pós trombótica grave refratária a três
abordagens cirúrgicas prévias (quesito 3, evento 13). Afirmou que o autor não
possui aptidão para exercer a atividade habitual de marinheiro auxiliar de
convés  (quesitos 5-6). Atestou limitação para andar por percursos
prolongados, subir e descer escadas, carregar pesos, manter-se em pé ou em
posição sentada por períodos prolongados. (quesito 8). Concluiu que há
incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 12). Considerou viável
reabilitação profissional em funções administrativas.

O autor não impugnou a conclusão do laudo pericial (evento 20). O INSS não
apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 29, CONT2).

A perita confirmou que a incapacidade do autor para a atividade habitual é
definitiva, mas considerou viável a reabilitação profissional.

As condições pessoais ainda não permitem descartar de forma absoluta a
viabilidade da reabilitação profissional. O autor, nascido em 16/2/1964, tem
55 anos de idade. Essa idade não constitui embaraço absoluto para a
reinserção no mercado de trabalho. O grau de instrução do autor é de ensino
médio completo (quesito 1, evento 13). O autor não precisará frequentar curso
para elevar o grau de escolaridade para ter acesso a ocupações compatíveis
com suas limitações.

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, o autor não tem
direito à aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a
receber o auxílio-doença ao menos até ser reabilitado para o exercício de outra
atividade, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

O perito examinou o autor em 4/9/2018 (evento 5) e estimou o início da
incapacidade em fevereiro/2016 (quesito 9). Assim, quando o auxílio-doença
cessou, em 8/5/2017, autor estava incapacitado para o trabalho.
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O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/613.711.315-
2 desde a cessação, em 8/5/2017.”

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há
conclusão definida sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será
submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a
dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in
Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (clínica geral) nomeado para a perícia
judicial realizada em 04/09/2018 (ev. 13), foi de que a parte autora é portadora de trombose
venosa profunda extensa que acomete o segmento de membro inferior esquerdo, veias ilíacas
e cava inferior com evidência de síndrome pós trombótica grave refratária a três abordagens
cirúrgicas prévias, com incapacidade para o seu trabalho habitual de forma permanente, mas
apto a realizar atividades em cargos administrativos, de uma forma geral (quesito 15).
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A parte autora esteve em gozo do benefício de auxílio-doença de 19/03/2016 a 08/05/2017
(CNIS, ev.29, doc1, fl. 18). Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a
existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os
problemas de saúde referidos, no entanto, não atestam a incapacidade total e definitiva, não
sendo capazes para infirmar as conclusões da perícia médica judicial de que está apto para o
exercício de atividades laborais administrativas.

Dessa forma, apesar de definitiva, a incapacidade do recorrente não é total, estando
apto para realizar o procedimento de reabilitação profissional para o exercício de atividades
administrativas, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

As suas condições pessoais não permitem concluir pela impossibilidade da reabilitação
profissional, tendo em vista que possui idade ativa (55 anos) e ensino médio completo.

Registro que a persistência de eventual incapacidade parcial não impede o exercício de um
trabalho remunerado, afinal diversas vagas são destinadas aos deficientes na atividade
privada, com problemas mais graves que os da parte autora, assim como cotas em concursos
públicos - pois em ambos requerem capacidade física, ainda que parcial.

Entretanto nada impede, que no futuro, caso ocorra piora no quadro clínico, bem como a
persistência da moléstia por longo período de tempo, somada a impossibilidade de cura e de
reabilitação, resultando em impossibilidade permanente e total para o labor, a parte autora
solicite novamente a concessão de aposentadoria por invalidez.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte autora
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo
sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266199v5 e do código CRC 0b89d483.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000555-24.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NEUZA DE BARROS VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de
auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 19/06/2018 (ev1,
doc.6).

Sentença (evento 33): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 39): a parte autora diz que a sentença deve
ser reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares, e a elevada idade que possui, prejudicando o exercício de atividade laborativa.

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: crocheteira (qualificação inicial);

b) idade atual: 69 anos (ev1, doc4);

c) laudos e exames médicos: ev.1

doc.7, datado em 16/03/2018, laudo médico (sem especialidade) que atesta que
a paciente possui dor crônica, artrite, esporão no calcâneo bilateral com dificuldades para
deambular, hipertensão arterial e diabete mellitus. Atesta ainda que devido a idade avançada
há conta indicação de trabalhos pesados.

Doc8, datado em 16/03/2018, laudo médico (sem especialidade) que atesta
incapacidade total e definitiva.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

“O laudo pericial produzido por médico ortopedista, apresentado no evento 12,
aponta no sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial
esclarece que a parte autora é portadora de esporão nos dois calcâneos e foi tratada com
troca de calçado e com relato de melhora da dor.
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Ao exame físico, o perito constatou que a parte autora apresenta crepitação
com sinais de artrose leve, com mobilidade completa e sem derrame articular. Acrescenta que
a autora não apresentou exames da coluna que demonstre ter realizado tratamento, nem
laudos médicos relacionados à essa patologia. O expert opina pela inexistência de
incapacidade laboral, uma vez que a autora trabalha fazendo croché, sentada, sem
sobrecarga dos joelhos e pés.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o
segurado possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral,
tratando-se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá
direito ao benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma
limitação tal que impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que
não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que
acompanharam a exordial foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a
realização da perícia judicial.(...)

Entretanto, essa atitude somente terá legitimidade quando se opuser ao laudo
pericial todo um arcabouço probatório capaz de indicar a incapacidade laboral do paciente,
o que não restou demonstrado nos autos....”

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.
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No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a
parte autora incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado para
a perícia judicial realizada em 27/09/2018 (ev. 12), foi de que a parte autora possui artrose,
contudo, com capacidade para o seu trabalho habitual, tendo dito o seguinte: “A autora é
portadora de esporão nos dois calcâneos e foi tratada com troca de calçado e com relato de
melhora da dor. Apresenta crepitação com sinais de artrose leve com mobilidade completa e
sem derrame articular. Não apresentou exames da coluna que demonstre ter realizado
tratamento nem laudos médicos relacionados à essa patologia. Trabalha fazendo croché,
sentada, sem sobrecarga dos joelhos e pés, não havendo elementos que indiquem
incapacidade por doença.”

Os laudos particulares juntados até demonstram a existência das doenças
indicadas na inicial, no entanto, do ponto de vista laboral, não são capazes para infirmar a
conclusão pericial, convindo mencionar que foram juntados apenas dois laudos médicos,
emitidos pelo mesmo médico.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABIs (ev21, doc.1, fls. 18-
26), que também registraram sua capacidade nos exames administrativos.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266287v2 e do código CRC a41d460d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5002763-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FABIO LUCAS ZAMPIERI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de
auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 06/03/2018 (ev1,
doc2).

Sentença (evento 37): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 50): a parte autora diz que a sentença deve
ser reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares, e sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados,
visto que necessita de esforço contínuo e habitual, mesmo que não excessivo.

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: motorista (qualificação inicial); último vínculo como
Atendente externo em gráfica (CTPS, ev.1, doc. 5, fl. 5);

b) idade atual: 43 anos (ev1, doc3);

c) laudos e exames médicos: ev.1

doc.6, fl.1, datado em 30/05/2017, laudo médico (cirurgião) atesta pós-
operatório de fratura consolidada e solicita afastamento laboral de 60 dias.

Doc.6, fl.2, datado em 27/03/2018, laudo médico (ortopedista) relata os
procedimentos cirúrgicos realizados no paciente em 31/05/2017, informa solicitação de
fisioterapia desde 13/06/2017 contudo o paciente informa não ter iniciado o tratamento
naquela data e relata dores.

Doc. 6, fl.3, datado em 13/06/2017, solicitação médica para realização de
fisioterapia.

Doc.6, fl. 4, datado em 14/03/2017, laudo médico (ortopedista) relatando pós
operatório a 10 meses com queixa de dor leve e limitação funcional. Indica ainda a realização
de procedimento cirúrgico.
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Doc.6, fl. 5, datado em 11/04/2017, laudo médico (ortopedista) relatando pós
operatório e a programação da cirurgia para 30/05/2017.

Doc.6, fl. 6, datado em 31/05/2017, Resumo da alta.

Doc.6, fl. 6, datado em 26/03/2018, raio x.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

 “O autor recebeu auxílio-doença NB 31/613.429.064-9 no período
de 24/2/2016 a 6/3/2018 (evento 2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou dor e
limitação funcional em punho esquerdo (quesito 2, evento 12). Relatou histórico de fratura de
escafoide esquerdo sendo submetido a dois procedimentos cirúrgicos para pseudoartrose de
escafoide devido a não consolidação da fratura em tentativa de tratamento conservador
sendo o último procedimento em maio/2017, segundo relato do próprio periciado e resumo de
alta datado no dia 31/5/2017 (quesito 4). Afirmou que o autor possui aptidão para exercer a
atividade de atendente externo em gráfica, porque estava recuperado da lesão, com leve
limitação de movimento residual e sem alterações importantes (quesitos 6-7). Concluiu que
não há incapacidade para o trabalho.

O autor impugnou o laudo pericial. Alegou que não tem firmeza na mão e sente
muitas dores (evento 15). 

O perito confirmou limitação discreta de movimento de flexo extensão do punho
esquerdo e perda de força também discreta na capacidade de preensão da mão esquerda,
classificou a força em grau 4 numa escala que varia de 1 a 5. Contudo, o perito
informou que não foi detectada crepitação, calor ou rubor local (ausência de sinais
inflamatórios agudos), derrame articular, massas ou tumorações. Relatou resultado negativo
para os Testes de Tinel, Phalen, Kiloh-Nevin e de Sudek (quesito 5).

O perito reconheceu que o autor está com leve limitação de movimento
residual, mas considerou que as alterações no exame físico não são importantes (quesito 7).
O autor alegou que não tem firmeza nas mãos e sente muita dores. Por isso, foi intimado
para descrever as atribuições que exercia na função de atendente externo em gráfica 
e justificar por que considera que a falta de firmeza na mão o impede de retornar ao trabalho
(evento 23). (...)

Ocorre que não há limitação para carregar peso. O autor reafirmou que não
possui firmeza nas mãos, mas não justificou o que considera falta de firmeza nas mãos. A
alegação de impossibilidade de dirigir veículo automotor, motocicleta ou exercer qualquer
outra atividade não justifica incompatibilidade para a função em serviços de gráfica. 

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de
benefício por incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual
seja, a prova da incapacidade para o trabalho....”
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De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do
artigo 59, da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral
provisória, por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício,
nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação.
É, assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico
e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia
médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo
Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício
previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo
pago no percentual de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus
segurados, da mesma forma que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados,
em que pese o caráter permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver
recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela
permanência ou temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este
benefício, respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de
segurado, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do
benefício, são fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a
parte autora incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista) nomeado para
a perícia judicial realizada em 13/07/2018 (ev. 12), foi de que a parte autora possui histórico
de fratura de escafoide esquerdo, contudo com capacidade para o seu trabalho habitual, tendo
dito o seguinte: “Pois o mesmo se encontra recuperado de lesão que apresentou previamente
com leve limitação de movimento residual e sem alterações importantes em exame físico
estando com a fratura consolidada no presente momento.(...) Não há incapacidade laboral
para atividade habitual.”

A parte autora esteve em gozo do benefício de auxílio-doença de 24/02/2016 a
06/03/2018 (CNIS, ev.20, doc2, fl. 14). Os laudos e exames médicos particulares juntados
demonstram a existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos
para os problemas de saúde referidos, no entanto, foi juntado apenas um laudo médico
posterior a DCB (Doc.6, fl.2, datado em 27/03/2018), que sequer atesta a incapacidade
laborativa, sendo incapaz, portanto de infirmar as conclusões periciais quanto a aptidão para a
realização das atividades habituais.
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Em sentido contrário à pretensão, ainda, o laudo SABI (ev20, doc.2, fl. 9), que
também registrou sua capacidade nos exames administrativos realizados em 13/04/2018.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em
que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266262v2 e do código CRC aec29e04.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5012128-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA LURDES TRINDADE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 13/08/2018 (ev1, doc7).

Sentença (evento 31): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 37): a parte autora diz que a sentença deve ser
reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares e pelo fato de sua função habitual ser incompatível com os problemas de saúde
por ela apresentados, razão pela qual deve ser concedido benefício pleiteado.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: faxineira (qualificação inicial);

b) idade atual: 58 anos (ev1, doc5);

c) laudos e exames médicos: 

ev.1, doc.8, fl. 1, datado de 07/06/2018, feito por reumatologista, atesta que a
parte autora não consegue e não pode fazer esforço.

ev.1, doc.8, fl. 2, datado de 07/08/2018, feito por reumatologista, atesta que a
parte autora não pode fazer esforço, pois piora os sintomas.

ev.1, doc.8, fl. 3 e 4: receituários de medicamentos.

SABI: ev.12, doc.2, fls. 14-24.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/624.353.214-7,
formulado em 13/8/2018, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não
constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO7).
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A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho,
diagnosticou poliartrose, síndrome do túnel do carpo, transtorno do disco
cervical com mielopatia, outros transtornos dos discos intervertebrais, capsulite
adesiva de ombro (quesito 3, evento 14). Afirmou que a autora não possui
aptidão para exercer a atividade habitual de doméstica (quesitos 6-7). Atestou
limitação para carregar peso (quesito 8). Concluiu que há incapacidade
temporária para o trabalho (quesito 13).(...)

A idade avançada e o baixo grau de instrução são fatores que não autorizam
presumir a impossibilidade de recuperação da capacidade para o trabalho. No
máximo, eles poderiam inviabilizar a reabilitação profissional, caso
comprovada incapacidade definitiva para a atividade habitual. (...)

A perita examinou a autora em 11/1/2019 (evento 6) e estimou o início da
incapacidade em 11/1/2019 (quesito 10). A lacuna do laudo pericial pode ser
suprida pelos laudos datados de 7/6/2018 e 7/8/2018 (evento 1, LAUDO8). São
admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente
que sejam contemporâneos ao momento do requerimento do benefício e que
revelem dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na
data do requerimento do benefício, em 13/8/2018, a autora estava incapacitada
para o trabalho

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/624.353.214-7 desde o
requerimento administrativo, em 13/8/201"

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 11/01/2019 (ev14), foi de que a parte autora não possui
capacidade para o seu trabalho habitual desde 11/01/2019, pois sofre de Poliartrose CID M15.
Síndrome do túnel do carpo. Transtorno do disco cervical com mielopatia CID M50. Outros
transtornos dos discos intervertebrais e Capsulite adesiva de ombro CID m75, tendo dito que:
"Trata-se de incapacidade temporária e total (quesito 13); Estima-se 03 meses para
recuperação. Já realizou procedimento cirúrgico (quesito 15)."

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, os laudos juntados não atestam o caráter definitivo da incapacidade.

Sendo assim, a incapacidade da recorrente é temporária, podendo retornar à sua atividade
habitual após o prazo de recuperação clínica, não fazendo jus, portanto, à concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do § 3º, art. 98 do
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novo CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000258114v8 e do código CRC 32f040b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5003149-26.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALCY DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, a partir de 09/09/2014 (evento 1, Petição
Inicial 1).

Sentença (evento 38): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento no
depoimento pessoal e na prova testemunhal que confirmaram a sua atividade habitual de
vendedor, sendo que a perícia judicial que não identificou incapacidade laboral para a função
mencionada

Razões da parte recorrente (evento 49): diz,  no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta de sua incapacidade flagrante para exercer qualquer atividade laborativa devido a
sua debilidade de saúde, conforme descrito nos laudos particulares e na perícia médica
judicial, sendo sua função habitual incompatível com os problemas de saúde apresentados,
fazendo, assim,  jus à aposentadoria por invalidez. Aduz, ainda, que o julgador não está
adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar outros elementos probatórios, como, justamente, os
laudos particulares.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: vendedor de produtos usados (evento 15, laudo pericial);

b) idade atual: 56 anos (evento 1, Cpf 10);

c) laudos e exames médicos particulares:

* evento 1, Exame Médico 5 - resultados de exames realizados (2014/ 2016);

* evento 1, Receituário 6 - informa a doença e prescreve medicamentos (2013/ 2014/ 2015);

* evento 1, Exame Médico 7 - encaminhamentos para exames, informam retinopatia diabética
de fundo, atestam perda da sensibilidade dos pés e redução da acuidade visual por
complicação da diabetes, resultados de exames (2017/2018);

* evento 1, Foto 8 - fotos de lesão na cabeça e nos pés.Guia médico relata neuropatia sensitiva
em ambos os pés. Encaminhamento para o serviço de angiologia. (2017)

* evento 1, Receituário 9 - prescrições de medicamentos.(2015/2016/2017)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 410



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 316/596

5003149-26.2018.4.02.5001 500000254961 .V17 JES10867© JES7058

d) Laudo médico pericial (evento 15) - perícia realizada em 27/07/2018, atesta que a parte
autora é portadora de hipertensão arterial sistêmica, hipertrigliceridemia e diabetes mellitus
com sinais de neuropatia diabética, porém não há incapacidade para a atual ocupação como
vendedor.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

"Para a atividade de vendedor de produtos na porta de casa, o perito do juízo
concluiu que não há incapacidade para o trabalho. O perito atestou inaptidão
para atividades que demandes esforço físico moderado a intenso, mas a
atividade comercial informal desempenhada pelo autor não exige esforço físico.

O autor alegou em  depoimento pessoal que atualmente não está mais
conseguindo nem exercer a atividade comercial, ms isso não ficou provado na
perícia. Se houve agravamento do quadro clínico, o autor pode formular
novo  requerimento administrativo de auxílio-doença.

(...)

O  laudo pericial descreveu detalhado exame físico (evento 15, item 7), o perito
cuidou de averiguar de forma ampla o quadro clínico, mas, mesmo assim, não
detectou nenhum problema na visão. O autor nem se queixou de problema de
visão durante a perícia (quesito 2).

O  laudo médico datado de 19/1/2018 realmente diagnosticou retinopatia
diabética em ambos os olhos, mas não atestou incapacidade para o trabalho
nem descreveu sintomas incapacitantes (evento 1_EXMMED7).

Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não basta
ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença
tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas
de uma atividade ou ocupação". 

VOTO

Como visto, a sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 19/07/2018 (evento 15), foi de que a parte autora possui
capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de  Hipertensão Arterial e
Diabetes Mellitus, com sinais de neuropatia diabética, tendo dito o seguinte: “O histórico, os
sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados
permitem diagnosticar que o periciando é portador de hipertensão arterial sistêmica,
hipertrigliceridemia e diabetes mellitus com sinais de neuropatia diabética. As doenças em
questão manifestam-se, em suma, pela alteração dos valores de pressão arterial, dos níveis de
triglicerídeos e dos níveis de glicose no sangue, acompanhado de dores, redução de força e
perda de sensibilidade. Os sinais de neuropatia identificados no momento desta avaliação
pericial indicam um diagnóstico possivelmente tardio, assim como um controle glicêmico
deficitário por parte do autor. Tratam-se de doenças crônicas que demandam continuidade de
tratamento a fim de se evitar agravamento das complicações. A neuropatia confere
incapacidade parcial e permanente ao autor. Desta forma, o autor deve ter seu tratamento
clínico otimizado para maior controle da doença. Considerando a atividade desenvolvida
atualmente como vendedor de produtos, não há limitação do ponto de vista laborativo.
Entretanto, destaca-se a inaptidão para atividade anterior como carroceiro ou qualquer
outra que demande esforço físico moderado a intenso.”

Os laudos e exames médicos particulares juntados aos autos demonstram a existência das
doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde
referidos, no entanto, do ponto de vista laboral, não impedem a parte autora de continuar
a desempenhar a sua atual atividade profissional, como vendedor de mercadorias usadas.
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Destaco ainda que, pelo depoimento pessoal e pela oitiva das testemunhas (evento 35),
depreende-se que o recorrente trabalhou por muitos anos como carroceiro e há
aproximadamente sete anos deixou de exercer essa atividade, em virtude da doença que o
acometeu, passando a vender produtos usados, como portas, janelas e eletrodomésticos, em
frente a sua casa.

A confirmar a conclusão pela capacidade, o fato de ter mantido suas contribuições como
contribuinte individual no período compreendido entre 01/08/2013 e 30/04/2018 (evento 2,
Cadastro Nacional de Informações Sociais 1), inclusive, após o indeferimento dos benefícios,
em 10/10/2014 e 03/01/2015 (evento 1, Notificação 4),  o que ratifica a conclusão do perito
judicial.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000254961v17 e do código CRC bd418678.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5000161-92.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SONIA ATAYDE NEVES ENTRINGER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 25/04/2017 (evento 1, Petição
Inicial 1).

Sentença (evento 22): julgou improcedente o pedido da parte autora com fundamento na falta
de vínculo junto ao RGPS após a cessação do benefício de auxílio-doença, em 31/08/2011,
confirmando que a parte autora não mais detinha a qualidade de segurada ao tempo do início
da sua incapacidade em 10/2017.

Razões da parte recorrente (evento 27): diz,  no mérito, que a sentença deve ser
reformada por conta da incapacidade flagrante, devendo ser restabelecido o benefício mesmo
após altas infundadas. Aduz, ainda, que a parte apresenta registro na CTPS de contrato de
trabalho encerrado em 04/12/2018, apresentando desta forma, qualidade de segurada até o
presente momento.    

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: costureira (qualificação inicial);

b) idade atual: 49 anos (evento 1);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 7-11,
Receituário 13) e laudo SABI (evento 7).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a
parte autora é portadora de lombalgia, devido artrose e hérnia discal, que a
incapacitam de forma temporária para o exercício de suas atividades
laborativas habituais desde outubro de 2017.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data
de início (outubro de 2017), cumpre analisar o preenchimento dos demais
requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a
qualidade de segurada e o cumprimento do período de carência exigido em lei,
à época da DII.
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Conforme o extrato do CNIS, a demandante esteve em gozo de benefício
previdenciário (NB 5421461390) de 15/10/2009 a 31/08/2011. Após cessada a
benesse, não foram observados novos vínculos junto ao RGPS.

Com isso, é possível concluir que a parte autora não mais detinha a qualidade
de segurada da Previdência Social ao tempo do início de sua incapacidade, em
outubro de 2017, fato que impede a concessão do benefício pleiteado.

Assim, embora a demandante estivesse acometida de patologia que a
incapacitava temporariamente para o labor, não tendo logrado êxito em
comprovar a qualidade de segurada da Previdência Social ao tempo da DII, a
improcedência do pleito autoral é medida que se impõe".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho é
incontroverso. A controvérsia cinge-se, então, quanto ao cumprimento do período de carência
e a qualidade de segurada, considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a
cessação do benefício.
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No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (ortopedista e traumatologista)
nomeado(a) para a perícia judicial realizada em 02/04/2019 (evento 12), foi de que a parte
autora possui incapacidade parcial e temporária para o seu trabalho habitual, devido a artrose
e hérnia discal (CID M54.5, tendo dito o seguinte: “Desta feita, na atual avaliação pericial
foi constatada incapacidade laborativa parcial (incluso a sua atividade habitual) e
temporária. Só há como atestar incapacidade a partir de out/2017, considerando-se a artrose
e a hérnia discal encontradas nos exames complementares e a evolução natural da doença.
Tempo mínimo para recuperação de 01 ano, a partir do momento pericial. A data do início da
incapacidade foi fixada baseada na Ressonância Nuclear Magnética de Coluna Lombo Sacra
mais antiga”.

Os laudos e exames médicos particulares juntados (evento 1, Receituário 13) demonstram a
existência das doenças indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os
problemas de saúde referidos, pois atestam necessidade de afastamento definitivo do labor em
09/06/2017, 21/08/2017 e 25/10/2017.

A incapacidade, portanto, no caso dos autos, é incontroversa, a qual foi atestada pelo expert
com início em out/2017. Não havendo nos autos, por meio dos laudos particulares juntados,
confirmação de incapacidade da parte autora antes do ano de 2017, mantenho a DII fixada
pelo perito, em 10/2017. 

De acordo com o CNIS juntado aos autos (evento 7, Outros 1), a recorrente, após a cessação
do benefício, em 31/08/2011, não realizou contribuições junto ao RGPS.

O segurado que deixa de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social
mantém essa qualidade até 12 meses depois da cessação das contribuições (art. 15, II, Lei nº
8.213/91). A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo
fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do
final do prazo estipulado pelo inciso II, do art. 15, da Lei 8.213/91.

O período de graça também pode ser prorrogado por mais 12 meses em razão de desemprego.
O art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91, assim dispõe: “Os prazos do inciso II ou do § 1º serão
acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social”. 

A letra da lei condiciona a prorrogação do prazo à comprovação da situação de desemprego
pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Entretanto, a jurisprudência é
pacífica em assinalar que o registro no Ministério do Trabalho não é imprescindível e que a
condição de desempregado pode ser provada por outros meios.

Noutro vértice, tampouco possui mais de 120 contribuições a majorar tal benesse (graça), que
assinala ser possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses caso o segurado
tivesse, como dito, pagado mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarretasse a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, Lei nº 8.213/91). 

Assim, como o parágrafo 4º do referido artigo diz que somente perderá a qualidade de
segurado no mês imediatamente posterior aos prazos fixados pela legislação de custeio
previdenciário, a contagem correta é estender sua proteção previdenciária até o 15º dia do 2º
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mês posterior ao mês final de contribuição.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término
do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento
da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos
prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Assim, o segurado que tenha contribuído pela última vez em 31 de agosto de 2011, na melhor
das hipóteses, perderia a qualidade de segurado no dia 16 de outubro de 2014.

Com isso, é possível concluir que a parte autora não mais detinha a qualidade de segurada da
Previdência Social ao tempo do início de sua incapacidade, em outubro de 2017, fato que
impede a concessão do benefício pleiteado.

No mais, quanto à apresentação de registro na CTPS da parte autora (evento 27) de contrato
de trabalho com início em 01/04/2004 e término em 04/12/2018, sobre o qual não houve
recolhimento de contribuições junto à Previdência Social, observo que o documento
juntado como início de prova material, de fato, está apenas parcialmente preenchido, pois não
consta nem a assinatura, nem o carimbo do empregador, na data da saída, sendo que também
não foram juntadas as páginas onde constariam as alterações salariais, as concessões de férias
e as anotações gerais.

Constata-se, assim, que diante da referida omissão, o documento se apresenta sem aparência e
características a empregar-lhe verossimilhança, não sendo capaz de servir de prova que a
parte autora exerceu atividade laboral até 04 de dezembro de 2018. Diante disso, como não
existe comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias desde 31/08/2011 e
diante da falta de dados essenciais na CTPS,  constato que a parte autora perdeu a qualidade
de segurada após o período de graça.

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença de improcedência do pedido por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000226569v37 e do código CRC 0fa8298f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5000235-74.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARGARETE HOLZ PINAFFO (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de auxílio-doença e/ou
conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 20/02/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 47): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 53): diz, no mérito, que a sentença deve ser reformada,
por conta da incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares e sua função
habitual ser incompatível com os problemas de saúde apresentados. Caso esse não seja o
entendimento do juízo, que a sentença seja anulada e haja determinação de nova perícia com
especialista em neurologia. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: do lar (evento 36, laudo 1);

b) idade atual: 50 anos (evento 1, Cpf 6);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Exame Médico 12,
Laudo 13, Laudo 14, Laudo 15, Receituário 16; evento 21, anexo 2; evento 31,
Laudo 2 ).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a
parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, requerendo a
sua desconsideração e a designação de nova perícia com médico especialista.

Ocorre que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado,
equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de
confiança do Juízo, cuja conclusão encontra-se de forma objetiva e
fundamentada, não havendo se falar em realização de nova perícia judicial. Vê-
se que a parte autora não impugnou a nomeação do perito judicial no momento
oportuno, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 465, §1º, do Código
de Processo Civil.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 412



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 325/596

5000235-74.2018.4.02.5005 500000231050 .V13 JES10867© JES7058

(...)

Importa destacar que a existência de determinada patologia não implica
necessariamente em incapacidade laboral. Outrossim, durante a perícia
realizada pelo Dr. Lomanto Denadai, a parte autora queixou-se de problemas
psiquiátricos e crises convulsivas quase diárias. Nesse passo, o(a) perito(a)
realizou o exame mental, relatando, in verbis: "Ao exame, a pericianda
apresentou-se lúcida, orientada no tempo e espaço, coerente, calma e
cooperativa. Pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico estão
preservados. Memória e atenção mantidas. Humor estável. Sem alterações
sensoperceptivas. Ausência de sinais e/ou sintomas de sonolência. Não foi
constatado sinais e/ou sintomas psicopatológicos que caracterizem doença
mental estruturada."

Embora o expert tenha indicado a realização de perícia por neurologista, o
laudo anterior, ao meu sentir, esclareceu de forma satisfatória a questão fática.

O perito Cristiano Valentim obteve a seguinte conclusão: "Conforme avaliação
pericial atual fora concluído que mesmo a autora possuindo as patologias
descritas acima, não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade
para as atividades habituais de do lar, pois não há alterações importantes ao
exame físico/mental atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho, nesse momento ou em data anterior, quando afastada, mas sem
receber benefício. Pode combinar o tratamento medicamentoso com suas
tarefas, sem prejuízos, pois não há impedimentos pelas doenças para as suas
atividades. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da
autora, não será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo
considerada APTA para o lar."

É de extrema importância analisar a atividade habitual da parte autora. No
caso em tela, trabalha no próprio lar, sendo que a própria consignou que
"permanece fazendo o serviço doméstico, mas de forma reduzida há 18 anos
devido à Epilepsia que iniciou nessa época" (Evento 15, LAUDO1). Nota-se,
portanto, que não há total eliminação da capacidade para o trabalho, mas
mera redução, o que não autoriza a concessão do benefício de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto às preliminares, inicialmente esclareço ser absolutamente aceitável que, diante da
impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas em todas as matérias
deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado, zelando pela celeridade
do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua formação, de extrair as
conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em psiquiatria, ramo da
medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu elucidar questões importantes dos
autos porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.
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No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (clínica geral ou medicina do trabalho)
nomeado(a) para a primeira perícia judicial realizada em 19/07/2018 (evento 15), foi de que a
parte autora possui capacidade para o seu trabalho habitual de do lar, pois não foram
constatadas alterações significativas ao exame físico/mental atual

Foi realiza uma segunda perícia médica em 22/02/2019 (evento 36), com especialista em
psiquiatria, tendo o perito afirmado que a autora não possui doença mental estruturada e dito o
seguinte: “Ao exame, a pericianda apresentou-se lúcida, orientada no tempo e espaço,
coerente, calma e cooperativa. Pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico estão
preservados. Memória e atenção mantidas. Humor estável. Sem alterações sensoperceptivas.
Ausência de sinais e/ou sintomas de sonolência. Não foi constatado sinais e/ou sintomas
psicopatológicos que caracterizem doença mental estruturada.”

Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a existência das doenças
indicadas na inicial e seu tratamento ao longo dos anos para os problemas de saúde referidos,
como relatam em 11/03/2014, 30/05/2017 e 20/03/2018 que havia incapacidade para o labor,
no entanto, atualmente, do ponto de vista laboral, não impediria a parte autora de continuar a
exercer sua atividade habitual (do lar).

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
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estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000231050v13 e do código CRC c81dce27.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5013294-44.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: RENATO ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 18/09/2018 (ev1, doc1).

Sentença (evento 28): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 34): a parte autora diz, que a sentença deve ser
reformada, por conta de sua incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares, somada ainda a sua elevada idade, havendo grande dificuldade para o trabalhador
obter uma recolocação no mercado de trabalho.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: segurança (qualificação inicial);

b) idade atual: 52 anos (ev1, doc4);

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (ev1, doc. 6) e laudo SABI
(ev12, doc. 1, fls. 16-35).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

“O autor recebeu o auxílio-doença NB 31/615.765.850-2 no período de  4/9/2016 a 27/9/2018
(evento 2). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou hérnia
abdominal não especificada, sem obstrução ou gangrena, já tratada, fratura da coluna lombar
e da pelve, fratura da perna, incluindo tornozelo (quesito 3, evento 17). Afirmou que o autor
possui aptidão para exercer a atividade habitual de segurança  (quesitos 6-7). Concluiu que
não há incapacidade para o trabalho.(...)

Ocorre que o autor não exibiu nenhum laudo médico após a cessação do benefício para
comprovar a persistência da incapacidade para o trabalho. A perita examinou o autor em
18/1/2019 e esclareceu que o autor foi vitima de acidente motociclístico, em 4/9/2016, com
fratura do fêmur direito e da tíbia esquerda, trauma abdominal fechado com abdômen agudo
perfurativo e, após todos os procedimentos com correção cirúrgica, não apresenta sequelas
ortopédicas ou intestinais (quesito 7).(...)
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Ocorre que o auxílio-doença é benefício precário, que só se mantém enquanto comprovada a
persistência da incapacidade para o trabalho. Se, no futuro, for comprovada a incapacidade
para o trabalho, o autor poderá renovar o requerimento de auxílio-doença.(...)

O autor alegou que: O benefício foi cessado sem que fosse realizadda nova pericia médica
para aferia a sua recuperação e de acordo com o art. 62 da Lei 8213/91 (lei de benefícios),
deveria ter seu beneficio mantido aye que fosse ofertada ao autor a reabilitaçãoprofissional
para outra atividade, e na impossibilidade desta ou que seu caso seja irrecuperável, lhe seja
ofertada a aposentadoria por invalidez, o que não fora proposto pela autarqui.

Essa alegação não é verdadeira.

A sentença transitada em julgado determinou o restabelecimento do  auxílio-doença NB
31/615.765.850-2 desde a cessação, em 29/5/2017, mantendo o pagamento do benefício até 06
meses a partir da implantação. A sentença transitada em julgado não determinou que o autor
fosse encaminhado para reabilitação profissional.

Em 21/3/2018, o autor submeteu-se a perícia médica do INSS que concluiu pela persistência
da incapacidade e manteve o benefício. Em 27/9/2018, a perícia médica do INSS concluiu pela
ausência de persistência da incapacidade para o trabalho e cessou o benefício na mesma data
(evento 27). (...)

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por
incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da
incapacidade para o trabalho."

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 18/01/2019 (ev17), foi de que a parte autora possui capacidade
para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de Hérnia abdominal não especificada, sem
obstrução ou gangrena, já tratada; Fratura da coluna lombar e da pelve; Fratura da perna,
incluindo tornozelo, tendo dito o seguinte: “Autor vitima de acidente motociclistico em
04/09/2016 com fratura de fêmur direito e tíbia esquerda, trauma abdominal fechado com
abdômen agudo perfurativo. Feito todos os procedimentos com correção cirúrgica sem
intercorrências. Teve boa evolução e não apresenta seqüelas ortopédicas ou intestinais.
Conclui-se que não há incapacidade."

Ressalto que a parte autora esteve em gozo de benefío auxílio-doença de 04/09/2016 a
27/09/2018, e que todos os laudos médicos particulares juntados são anteriores àDCB, sendo,
portanto, insuficiente para demonstrar a persistência da incapacidade laboral após 27/09/2018.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, o laudo SABI (ev12, doc. 1, fl. 35), que também
registrou sua capacidade nos exames administrativos, realizado em 27/09/2018. Isso restou
claro na perícia judicial realizada, logo, a existência da doença não significa impedimento ao
trabalho.

Ressalto ainda que quando há a possibilidade de recuperação clínica e rotorno a atividade
laboral habitualmente desempenhada, se faz desnecessária a reabilitação profissional ofertada
pelo INSS, uma vez que após a cessação da incapaciade e, consequentemente, do auxílio-
doença, o segurado poderá retomar o exercício de seus atividades habituais, como é o caso
observado nos autos.

Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
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não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em
razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000234867v6 e do código CRC 6ee8e1cb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 413



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 333/596

5008765-79.2018.4.02.5001 500000225435 .V13 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5008765-79.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDINALDO WILLIAM BATISTA DE ALCANTARA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício de auxílio-doença
e/ou conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 16/08/2018 e/ou auxílio-
acidente (ev1).

Sentença (evento 25): julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na
perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente (evento 41): diz, no mérito, que a sentença deve ser
reformada por conta da incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos particulares. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: motorista carreteiro (qualificação inicial);

b) idade atual: 46 anos (ev1);

c) laudos e exames médicos: particulares (ev1, Laudo10-16,18-20; ev4,L2) e
laudo SABI (ev20, O1).

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

Na ação em tela, a parte autora busca a concessão do benefício auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Recebeu o auxílio-doença pelo período de 05/02/2013 a 16/08/2018, que foi
cessado em razão da não constatação da incapacidade para o trabalho ou
atividade habitual (Evento 20, OUT1).

(...)

No caso em tela, realizada perícia com médico do trabalho em 29/11/2018
(Evento 13, LAUDO1), ficou constatado que o autor foi vítima de trauma em
tíbia direita e submetido a tratamento cirúrgico, no entanto, encontra-se apto
para o trabalho de motorista. Afirmou o expert que o periciado sofreu “possível
quadro infeccioso de osteossíntese metálica utilizada na cirurgia inicial. Foi
posteriormente tratado para a infecção e teve os componentes metálicos
removidos, com resolução adequada do quadro. Observa-se presença de
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enxerto cutânea sob a área previamente afetada, porém sem redução funcional
deste segmento. Em relação às queixas de dores na coluna, possui alterações
degenerativas típicas da faixa etária, sem presença de elementos
caracterizadores de incapacidade ao exame pericial. Portanto, mediante
análise médico-pericial, não há incapacidade laborativa de qualquer
natureza”.

Nesse mesmo passo, vejo que o perito do Juízo não constatou qualquer
limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do segurado, não
havendo, pois, elementos de provas nos autos que autorizem a concessão do
auxílio-acidente.

(...)

endo assim, concluindo o perito judicial pela inexistência de incapacidade para
o trabalho habitual da autora ou de redução da capacidade laborativa, não
vejo respaldo para o deferimento dos benefícios aqui pleiteados.

Nesse caso, há de se reconhecer que o conjunto probatório trazido aos autos
indica pela correção do procedimento adotado pelo INSS em relação à negativa
dos benefícios ora postulados, haja vista não ter sido constatada incapacidade
para o trabalho ou redução da capacidade laborativa pela perícia judicial.

Dessa forma, não comprovados os requisitos legais, a parte autora não faz jus à
concessão de benefício auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente requeridos nesta ação.

Quanto ao pedido de complementação do laudo pericial, reputo desnecessário,
haja vista que o perito do Juízo respondeu de forma satisfatória os quesitos
apresentados, não havendo a necessidade de maiores esclarecimentos.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 29/11/2018 (ev13), foi de que a parte autora possui alterações
degenerativas típicas da sua faixa etária, sendo porém considerado capaz para o seu trabalho
habitual, tendo dito o seguinte: “No caso em análise, considerando a história clínica do
autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial,
evidencia-se que o periciando foi vítima de trauma em tíbia direita e submetido a tratamento
cirúrgico, com possível quadro infeccioso de osteossíntese metálica utilizada na cirurgia
inicial. Foi posteriormente tratado para a infecção e teve os componentes metálicos
removidos, com resolução adequada do quadro. Observa-se presença de enxerto cutânea sob
a área previamente afetada, porém sem redução funcional deste segmento. Em relação às
queixas de dores na coluna, possui alterações degenerativas típicas da faixa etária, sem
presença de elementos caracterizadores de incapacidade ao exame pericial. Portanto,
mediante análise médico-pericial, não há incapacidade laborativa de qualquer natureza.”

Os laudos e exames médicos particulares juntados demonstram a existência das doenças
indicadas na inicial e seu tratamento para os problemas de saúde referidos. No
entanto, nenhum laudo particular atesta a existência de incapacidade laboral após a DCB em
16/08/2018.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (ev20), que registraram incapacidade
nos exames administrativos até 26/06/2014, contudo, com modificação dos laudos
posteriores, que atestaram capacidade para o labor.  Isso restou claro na perícia judicial
realizada, logo, a existência da doença não significa impedimento ao trabalho.

No mesmo sentido, o  perito judicial não constatou qualquer limitação funcional ou redução
da capacidade laborativa, não havendo, pois, elementos de prova que autorizem a concessão
do auxílio acidente. 
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Destaca-se, ainda, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000225435v13 e do código CRC 52bfb2a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5011091-12.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA OLIVEIRA FERNANDES BREMEKAMP (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria
por invalidez, a partir de 23/07/2018 (evento 1, Petição Inicial 1).

Sentença (evento 30): julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para conceder
o benefício de auxílio-doença, desde 23/08/2018, mantendo o pagamento por 45 dias após a
data do deferimento do benefício, com fundamento na restrição funcional atestada pelo
perito e nos documentos anexados aos autos (Evento 1, Outros 30 e Outros 31), pois
constatou que a atividade laboral não pode ser exercida de forma satisfatória com as
patologias apresentadas. 

Razões da parte recorrente (evento 34): diz, preliminarmente, que houve cerceamento do
direito à ampla defesa, pela ausência de designação de especialista em reumatologia para
determinar a incapacidade da parte autora ou mesmo em razão do indeferimento de quesitos
complementares, pelo que a sentença seria nula; no mérito, que a sentença deve ser reformada
e concedida a aposentadoria por invalidez, por conta de sua incapacidade total e definitiva,
conforme descrito nos laudos particulares e pela função habitual ser incompatível com os
problemas de saúde apresentados. Aduz, ainda, que o julgador não está adstrito ao laudo
pericial, podendo utilizar outros elementos probatórios, como, justamente, os laudos
particulares.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: enfermeira (qualificação inicial);

b) idade atual: 35 anos (evento 1, Identidade 5);

c) laudos e exames médicos: particulares (evento 1: Petição Inicial 1, Exame
Médico 9, Exame Médico 10, Exame Médico 11, Exame Médico 12, Laudo 14,
Laudo 15, Laudo 16, Laudo 17, Laudo 18, Laudo 19, Laudo 20, Laudo 21,
Laudo 22, Laudo 23, Laudo 24, Laudo 25, Laudo 26, Laudo 27, Atestado
Médico 28, Atestado Médico 29, Outros 30,Outros 31, Receituário 32) e laudo
SABI (evento 27, Laudo 1).

A sentença julgou parciamente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:
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“A conclusão exposta no laudo pericial não vincula o juiz (art. 479 do
CPC/2015). Assim, apesar de a perita ter atestado a possibilidade de
desempenho da atividade habitual com limitações, formulo conclusão em
sentido divergente. A restrição funcional atestada pela perita prejudica
severamente o exercício da atividade de enfermeira. É difícil imaginar que a
autora possa trabalhar com produtividade aceitável sendo portadora de
limitação de não poder pegar peso nem subir escadas. Nesse sentido, os
documentos de seu empregador( Evento 01- Out 30 e Out 31) demonstram que
atividade da autora não pode ser exercida de forma normal com as patologias
apresentadas.

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora tem direito
ao auxílio-doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não
ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

A perita examinou a autora em 24/10/2018 (evento 9) e se eximiu de estimar a
data do início da incapacidade (quesito 10). A lacuna do laudo pericial pode
ser suprida pelos laudos datados de 9/8/2018 (evento 1, LAUDO14), 
17/10/2017 (evento 1, LAUDO15), 26/7/2018 (evento 1, LAUDO17). São
admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente
que sejam contemporâneos ao momento do requerimento do benefício e que
revelem dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na
data do requerimento do benefício, em 23/8/201821/3/2013, a autora estava
incapacitada para o trabalho

 A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/624.508.282-3, desde o
requerimento administrativo, em 23/8/2018".

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de
quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É,
assim, benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida
sobre as conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento
médico e a processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à
perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação”
(Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
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que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado,
considerando a data do requerimento administrativo ou mesmo a cessação do benefício, são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em medicina do
trabalho, ramo da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar as patologias da parte
autora porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados. A propósito, quanto à realização
de nova perícia por médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é
necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de
doença rara". Não é o caso dos autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413,
200872510018627, 200872510031462.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Já o objetivo dos quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a perícia quando
as perguntas/quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa pelo jusperito,
o que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador
no momento da formação de sua convicção, não sendo esse, absolutamente, o caso dos autos.

Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da questão de
incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.
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No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o desfecho da causa, visto
que o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não o acometimento de
doença, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente esclarecidas nos
laudos médicos acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria “facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão do(a) profissional médico(a) (medicina do trabalho) nomeado(a) para
a perícia judicial realizada em 24/10/2018 (evento 18, Laudo 1), foi de que a parte autora
possui capacidade para o seu trabalho habitual, a despeito de sofrer de artrite reumatóide soro-
positiva (CID M05.8) e Síndrome seca (CID M 35.0), possuindo limitações funcionais para
carregar peso e subir escada, tendo dito o seguinte: “...Pois se encontra em adequado
tratamento médico com especialista, em atividade profissional em que as atividades são
essencialmente intelectuais não havendo demanda por esforço físico. Trata-se de patologia
crônica que necessita de constante acompanhamento médico e uso regular de medicações.
Não se constatam se achados clínicos ao exame físico que indiquem incapacidade para
função exercida.”

Verifico que a parte autora requereu o benefício de auxílio-doença (evento 1, Carta de
Indeferimento 6), em 23/08/2018, mas não foi reconhecido o seu direito, em razão da não
constatação de incapacidade laborativa. 

A recorrente juntou aos autos os seguintes laudos particulares emitidos após a cessação do
benefício em 23/07/2018: 

i) em 26/07/18 (Evento 1, Laudo 17), médico Reumatologista, atesta a doença, que a parte
está incapacitada para o trabalho de forma definitiva devido as suas sequelas;  
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ii) em 03/08/2018 (Evento 1, Outros 30), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com
validade até 03/08/2019, que concluiu que a parte autora está apta para retornar ao trabalho,
na função de enfermeira, no setor vascular; 

iii) em 03/08/2018 (Evento 1, Outros 30) Documento de Medida Restritiva, emitido por
médico do trabalho, que atesta a doença e o dever da parte em manter-se afastada de contatos
biológicos devido ao uso de medicamentos com imunossupressão, concluiu que a parte autora
possui limitação física de acordo com a restrição de levantamento e transporte manual de
peso, atividades repetitivas de digitação ou escrita, postura em pé ou sentada superior em
média de 30 minutos. A parte autora deveria retornar para reavaliação em 30 dias ou a
qualquer momento que houvesse alteração do seu quadro clínico; 

iv) em 09/08/2018 (Evento 1, Outros 30), médico Reumatologista, informa a doença, o
tratamento realizado, os medicamentos receitados, e conclui que devido ao quadro descrito, a
parte está incapacitada para o trabalho de forma definitiva, dado as suas sequelas;  

v) em 10/08/2018 (Evento 1, Outros 30), médico do trabalho, atesta que a parte apresenta
deformidades de mãos que limitam a flexão, extensão, pronossupinação do punho,
permanecer em pé, subir e descer escada, incapacitando-a para o exercício da enfermagem e
que ao retornar ao trabalho foi colocada em medida restritiva, em atividades de cunho
administrativo, pois se encontra em uso de medicação imunossupressora, e que se encontra
impossibilitada de exercer tais atividades.

Em sentido contrário à pretensão, ainda, os laudos SABI (evento 27, Laudo 1), de 23/07/2018
e 06/09/2018 que atestaram sua capacidade nos exames administrativos. 

Desta forma, nenhum laudo médico juntado aos autos atesta a exitência de incapacidade total
e definitiva para o exercício de toda e qualquer função. 

Ademais, da análise das condições pessoais da autora, que também devem ser levadas em
consideração no caso em questão, percebe-se que a mesma também não faz jus à conversão
do benefício temporário em aposentadoria por invalidez, pois é relativamente jovem (35
anos), possui idade ativa para o trabalho e graduação em enfermagem, circunstâncias que
permitem o retorno ao mercado de trabalho.

Registro que a persistência de eventual incapacidade parcial não impede o exercício de um
trabalho remunerado.    

Destaca-se, também, que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o
laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso.
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Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º,
art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000235203v46 e do código CRC 41222f8f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001948-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALESSANDRO CAETANO DE FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-
doença (NB 6246671210) e/ou aposentadoria por invalidez, desde o requerimento
administrativo, em 04/09/2018. 

Sentença (evento 43): julgou procedente o pedido da parte autora para conceder o benefício
de auxílio-doença, desde 13/12/2018, com DIP na data da sentença, mantendo-o ativo até a
realização da reabilitação profissional (ou em caso de recusa injustificada na participação do
programa oferecido pelo INSS). Deferiu a medida antecipatória de tutela para determinar a
implantação do benefício, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de 500,00 reais por dia de
atraso. Fixou o cálculo da correção monetária com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E) e a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º F
da Lei 9.494/97.

Razões da parte recorrente - INSS (evento 50): diz que a sentença deve ser reformada,
posto que a parte autora ingressou no RGPS já com incapacidade laboral e assim não faz jus
ao benefício requerido. Aduz ainda que deve ser afastada a exigência de prévio processo de
reabilitação profissional para que o INSS possa cessar o benefício de auxílio-doença.
Requer a revogação da multa processual e a aplicação integral dos critérios de juros e
correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97  até o trânsito em julgado do
acórdão proferido no RE 870.947 ou até a determinação de sobrestamento do feito.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: trabalhador rural (evento 1, Petição Inicial 1);
b) idade atual: 36 anos (evento 1, Cpf 7);
c) laudos e exames médicos particulares:

* evento 1, Laudo 5 - resultado de ressonância magnética da coluna lombar (2018); laudo
médico de 04/09/2018 que atesta que a parte autora apresenta dor em coluna lombar com
irradiação para membro inferior esquerdo com redução de mobilidade e parestesia em
membro inferior esquerdo, com discopatia degenerativa e hérnia de disco,  que o paciente está
inapto para a sua atividade de trabalho e solicita o seu afastamento por 90 dias para
tratamento ortopédico, e ainda encaminha ao INSS para perícia médica; resultados de
radiografias (2017) e prescrição de medicamentos (2018).

* evento 14, Laudo 2 - laudo médico de 26/11/2018 atesta a doença da parte autora e conclui
que, em decorrência da limitação apresentada, o paciente está inapto definitivamente para a
sua atividade de trabalho e solicita afastamento definitivo devido à característica progressiva e
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irreversível da patologia e encaminha ao INSS para a rrealização de perícia; resultado de
ressonância magnética da coluna cervical (2018). 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

"No tocante ao requisito da incapacidade, submetida à controvérsia ao perito
judicial (fls. 52/56), o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer
técnico, que a parte autora é portadora da sequela de traumatismo em
membro inferior direito. Afirma que a incapacitação do periciado se
apresentou de forma parcial e definitiva, desde 1995.

Em que pese o perito ter informado a DII em 1995, afirmou o seguinte:

"Vale ressaltar que se o acidente realmente tiver ocorrido em 1995 e,
posteriormente a isso o autor tiver realizado a atividade de Agricultor, não
deveria tê-lo feito devido o risco de agravamento das seqüelas e do quadro
álgico"

Sendo assim, há de se separar o que é efetivamente incapacidade do que
significa o risco de agravamento das sequelas e do quadro álgico.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada sua data
de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

O autor trouxe aos autos contrato de comodato de 2009, sendo certo que em
audiência restou comprovado que o autor sempre trabalhou no meio rural na
propriedade da família, o que permite reconhecer o preenchimento da carência
e da qualidade de segurado na data da DII.

Por fim, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o
processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de
reabilitação permite a cessação do benefício por parte do INSS".

VOTO

Primeiramente, registre-se que o auxílio-doença acha-se disciplinado a partir do artigo 59, da Lei nº
8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze
dias. Seu valor corresponde a 91% do salário-de- benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos
termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim, benefício
concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as conseqüências da lesão
sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a processo de reabilitação profissional,
devendo comparecer periodicamente à perícia médica (prazo não superior a dois anos), a quem caberá
avaliar a situação” (Marcelo Leonardo Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio,
2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os casos
de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual de 100% (cem
por cento) do salário-de-benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma que os beneficiários
em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter permanente, a submeter-se a
perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, permitindo-se ao INSS o cancelamento da
aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e 47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº
8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento do
período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou temporariedade da
incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício, respectivamente.

Quanto à constatação de incapacidade laboral, cabe destacar que não se deve confundir a
impossibilidade de exercício laboral com a mera constatação de doença ou de acidente sofrido pelo
segurado. A lei não exige a mera comprovação da doença ou do acidente, mas além: que tais eventos
provoquem incapacidade laboral no segurado.

Dispõe a lei previdenciária que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão (Lei 8.213/91, art. 42, §2º).

O risco coberto pela Previdência Social é futuro. Logo, a incapacidade que enseja a outorga do
benefício é aquela identificada após a filiação e, quando exigida, o cumprimento da carência. Dessa
forma, o segurado que ingressa no RGPS já inválido não tem direito ao benefício de aposentadoria
por invalidez ou auxílio-doença.

Situação diversa é quando, após o ingresso na Previdência Social, o segurado já portador de uma
doença sofre progressão negativa ou agravamento da doença. Nesse caso, a parte final do §2º, art. 42,
autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Permite-se também a concessão do benefício por incapacidade no caso do segurado que ingressa o
Regime já sendo portador de uma doença e posteriormente adquire doença diversa que o incapacite.

Tem-se, nestes dois casos acima, o direito ao benefício uma vez que o fato gerador é a incapacidade, a
qual não existia antes do ingresso e que é verificada após a filiação, seja por progressão/agravamento,
seja por doença diversa.

Nesse sentido:
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVAMENTO DE PATOLOGIA. I -  Cabível, na
hipótese, a concessão do benefício de auxílio-doença, já que, ainda que se trate de doença preexistente
à filiação, a incapacidade decorreu de seu agravamento. II -  Agravo interposto pelo réu improvido
(TRF da 3ª Região, AC 2001.61.13.002946–9, Turma Suplementar da Terceira Seção, Rel. Juiz
Convocado Fernando Gonçalves, julg. 26.08.2009).

No caso dos autos, o profissional médico (especialista em ortopedia e traumatologia),
nomeado para a perícia judicial realizada em 13/12/2018 (evento 15) atestou que a parte
autora é portadora de sequela de traumatismo em membro inferior direito (CID T93), com
data provável do início da doença em 1995, após sofrer um acidente (atropelamento),
podendo ser reabilitado para atividades que não demandem grandes esforços físicos, subir ou
descer escadas e deambular ou posição ortostática por longos períodos; atestou que a
incapacidade é parcial (incluso a sua atividade habitual) e definitiva, conforme encerra:
"Desta feita, na atual avaliação pericial foi constatada incapacidade laborativa parcial
(incluso a sua atividade habitual) e permanente, desde o acidente que resultou na sequela em
membro inferior direito. Contudo, como a data não foi comprovada, só há como atestar
incapacidade a partir do momento pericial, considerando-se as leves alterações encontradas
nos exames complementares, o exame físico com hipotrofia de membro inferior direito e
lesões cicatriciais e a evolução natural da doença. A data do início da incapacidade foi
fixada baseada no exame físico.   Vale ressaltar que se o acidente realmente tiver ocorrido em
1995 e, posteriormente a isso o autor tiver realizado a atividade de Agricultor, não deveria
tê-lo feito devido o risco de agravamento das seqüelas e do quadro álgico".

De acordo com a perícia médica judicial, o expert designado verificou sequela de traumatismo
em membro inferior direito,  podendo a parte autora ser reabilitada para atividades que não
demandem grandes esforços físicos, subir ou descer escadas e deambular ou posição
ortostática por longos períodos, com DII fixada na data da perícia. 

A parte autora alega na inicial, (evento 1, Petição 1) que quando adolescente, em 1995, sofreu
um atropelamento que a deixou com graves sequelas em seu membro inferior, resultando em
restrições de mobilidade e força, porém, em 2009 começou a laborar em atividade rural, em
seu sítio, em Crubixá, Iconha/ES.

Nos laudos particulares, (evento 1, Laudo 5; evento 14, Laudo 2) datados em 2017 e 2018,
observa-se diagnóstico de dor em coluna lombar com irradiação para membro inferior esquerdo com
redução de mobilidade e parestesia em membro inferior e hérnia de disco, entretanto, não fixam a
data de início da incapacidade.

Ficou assentado também que o recorrido apresentou prova documental e testemunhal a fim de
comprovar que laborou por 8 meses na empresa ECOP-PRÉ MOLDADOS COMÉRCIO SA,
entre 01/03/2005 e 01/11/2005 (evento 9, Relação de Salários de Contribuição 2), como
empregado e, após esse vínculo, passou a se dedicar exclusivamente às atividades rurais.  

A parte autora juntou os seguintes documentos para comprovar a sua qualidade de segurada
especial, dentre os quais ressalto: (evento 1, Outros 4) Escritura pública lavrada em
22/10/2002, comprovando que é detentor de propriedade rural (121.000 m²) localizada no
distrito de Crubixá, Iconha-ES, sendo sua genitora Maria José Caetano de Azevedo,
possuidora de usufruto vitalício sob o imóvel; Contrato de Comodato assinado em
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08/10/2009; Contrato de arrendamento com sua genitora pelo período de 01/12/2014 a
01/12/2029 da supracitada propriedade rural localizada em Crubixá, Iconha-ES; Comprovante
de pagamento do ITR do referido imóvel do exercício de 2017; Ato declaratório ambiental do
imóvel com emissão em 29/09/2017; Certificado de cadastro de imóvel rural- CCIR (2017).

As testemunhas afirmaram que: 

Sr. JOSÉ LUIZ GIOVANELLI - mora a uma distância de 2km da parte autora, a conhece há
aproximadamente 25 anos. A parte autora exerce a profissão de lavrador, trabalha com café e
banana em terra própria, há 1 ano e meio está com dificuldades para trabalhar e passou a
contratar um diarista para fazer a colheita; não possuía empregados enquanto trabalhava.

Sr. ADMILSON JOSÉ DONATELI - conhece a parte autora há aproximadamente 25 anos,
mora a uma distância de 1km. A parte autora trabalhava na roça de café e banana em terra
própria e sozinha, mas há 1 ano e meio ficou sem condições de trabalhar. Já viu diarista
trabalhando na terra para cortar banana.

Constata-se, desta forma, que a parte autora exerceu atividades rurais pelo prazo de carência
do benefício. 

Portanto, constata-se que a doença, embora surgida desde a adolescência, não tornou o recorrido
incapaz para o exercício de atividades profissionais desde então como afirmou a perícia médica
judicial, havendo, no caso dos autos, uma efetiva capacidade residual. Registre-se, por oportuno, que
o juiz não está adstrito às conclusões obtidas no laudo pericial, devendo proceder a exame detalhado
de todos os elementos existentes nos autos.

Afirmar simplesmente que a doença decorrente do acidente, em 1995, gera a incapacidade laborativa
e remonta a sua adolescência, importaria na improcedência do pedido inicial, pois pretérito ao
ingresso do segurado ao RGPS.

Entretanto, diante da realidade fática demonstrada nos autos, entendo que a parte autora possui
incapacidade permanente, mas apenas parcial, e que possuía capacidade residual para o exercício da
atividade de agricultor/lavrador, ao qual exerceu por longo período.

No mais, ficou claro que atualmente a sua incapacidade de fato se limitaria às atividades que  não
demandem grandes esforços físicos, subir ou descer escadas e deambular ou posição
ortostática por longos períodos, sendo, conforme o expert, parcial e definitiva. 

Pois bem, quanto a obrigatoriedade de reabilitação profissional para que o INSS possa cessar
o benefício de auxílio-doença, observo primeiramente que para que seja aferida a necessidade
de concessão desse serviço é indispensável que o requerente esteja incapacitado para sua
função habitual. Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDENTE
ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 177.
PREVIDENCIÁRIO. READAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO. VEDAÇÃO À DETERMINAÇÃO PRÉVIA DE
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CASO DE INSUCESSO DA
READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO INSS DAS CONDIÇÕES
MÉDICAS  LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA E ACOBERTADAS PELA
COISA JULGADA. TESE FIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
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PROVIDO.   1. É INAFASTÁVEL A POSSIBILIDADE DE QUE O JUDICIÁRIO IMPONHA
AO INSS O DEVER DE INICIAR O PROCESSO DE REABILITAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE
ESTA É UMA PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO VIGENTE, POSSUINDO UM CARÁTER DÚPLICE DE BENEFÍCIO E DEVER,
TANTO DO SEGURADO, QUANTO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 2. TENDO EM
VISTA QUE A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO É
MULTIDISCIPLINAR, LEVANDO EM CONTA NÃO SOMENTE CRITÉRIOS
MÉDICOS, MAS TAMBÉM SOCIAIS, PESSOAIS ETC., SEU SUCESSO DEPENDE DE
MÚLTIPLOS FATORES QUE SÃO APURADOS NO CURSO DO PROCESSO, PELO
QUE NÃO É POSSÍVEL A DETERMINAÇÃO DA REAPADTAÇÃO PROPRIAMENTE
DITA, MAS SOMENTE DO INÍCIO DO PROCESSO, ATRAVÉS DA PERÍCIA DE
ELEGIBILIDADE. 3. PELOS MESMOS MOTIVOS, NÃO SE AFIGURA POSSÍVEL A
DETERMINAÇÃO, DESDE LOGO, DE QUE HAJA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO, HAVENDO
INÚMERAS OCORRÊNCIAS QUE PODEM INTERFERIR NO RESULTADO DO
PROCESSO, PELO QUE A ESCOLHA PELA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
SOMENTE PODE OCORRER NO CASO CONCRETO E À LUZ DE UMA ANÁLISE
PORMENORIZADA PÓS INÍCIO DA REABILITAÇÃO. 4. POR FIM, NÃO PODE O INSS,
SOB PRETEXTO DE QUE JÁ CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO INICIAR A
REABILITAÇÃO, REAVALIAR A CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MÉDICA QUE FICOU
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA NOS AUTOS DE ORIGEM, CESSANDO O
AUXÍLIO-DOENÇA DE QUE GOZE A PARTE, SALVO A SUPERVENIÊNCIA DE FATOS
NOVOS.  5. TESE FIRMADA:1. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE, NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 47
DA TNU, A DECISÃO JUDICIAL PODERÁ DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO
DO SEGURADO PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE ELEGIBILIDADE À
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, SENDO INVIÁVEL A CONDENAÇÃO PRÉVIA À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONDICIONADA
AO INSUCESSO DA REABILITAÇÃO; 2. A ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA
ELEGIBILIDADE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEVERÁ ADOTAR COMO
PREMISSA A CONCLUSÃO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE
CONSTATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APÓS A
SENTENÇA. 6. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. Acórdão n.05066987220154058500.Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei (Turma). Relator RONALDO JOSE DA SILVA. Data de Publicaçao:26/02/2019.

A concessão da reabilitação profissional é obrigatória no caso de incapacidade definitiva para
a função habitual. E assim dispõe a Lei 8.213/91 sobre a reabilitação profissional:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Pelo que se depreende dos autos, o autor se encontra incapacitado definitivamente para a sua
função habitual de lavrador, com DII em 13/12/2018, isso com base na perícia judicial,
devendo ser reabilitado pelo INSS para outra função que respeite suas limitações físicas.
Assim, não há que se falar em fixação da DCB.

Recorreu a autarquia federal, também, pleiteando a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.
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Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada, sob pena de
enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Esclareço, por fim, que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e
agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens
judicias pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que
era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até
mesmo desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.
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No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto, já houve o
cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua, sem repercussão
imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor
fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
apenas para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença,
em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos da
fundamentação supra.   

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000249209v68 e do código CRC f72fca0c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5000859-98.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE ROCHA DE CARVALHO BICALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde
01/03/2019 e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

Sentença (evento 23): julgou procedente o pedido da parte autora para restabelecer o
benefício de auxílio-doença (NB 6235146993), desde 29/02/2019 (data da cessação indevida)
devendo ser mantido até a realização da reabilitação profissional ou em caso de recusa
injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS. Concedeu também o
pagamento dos valores atrasados com correção monetária pelo IPCA e juros de mora, a partir
da citação, pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Razões da parte recorrente (evento 30): o INSS diz que a sentença deve ser reformada a fim
de que seja afastada a exigência de prévio processo de reabilitação profissional para que o
INSS possa cessar o benefício de auxílio-doença. Requer ainda a aplicação integral dos
critérios de juros e correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 7 até o
trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 ou até a determinação de
sobrestamento do feito.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: agente comunitário de saúde (evento 1, Petição Inicial 1);

b) idade atual: 48 anos (evento 1, Situação Cadastral do CPF 3).

c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 6, Laudo 7, laudo 8; evento
11, Laudo 2) e laudo SABI (evento 9, Outros 1).

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

"Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a
parte autora é portadora de hérnia de disco, que a
incapacita temporariamente para o exercício de suas atividades laborativas
habituais desde 27/06/2018.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.
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Do CNIS juntado aos autos, tem-se que o autor recebeu auxílio-doença entre
22/06/2018 e 28/02/2019, o que permite reconhecer o preenchimento de todos
os requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao
restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença (NB
6235146993).

A DIB deve ser fixada em 29/02/2019, data da cessação indevida.

Por fim, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o
processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de
reabilitação permite a cessação do benefício por parte do INSS".

VOTO

A conclusão do(a) profissional médico(a) (cirurgia geral) nomeado(a) para a perícia judicial
realizada em 20/05/2019 (evento 13, Laudo 1), foi de que a parte autora possui incapacidade
parcial e temporária para o seu trabalho habitual, em razão de sofrer de hérnia de disco (CID
M54.4), com data provável do início da doença em 01/03/2018 e data provável do início da
incapacidade em 07/06/2018, que está realizando tratamento, mas não é possível determinar a
previsão de duração.

Pelo que se depreende, a parte autora se encontra incapacitada temporariamente para o labor,
isso com base na perícia judicial. Desta forma, não restou comprovada a existência de
incapacidade definitiva para a sua atividade habitual, requisito indispensável para que o
segurado seja encaminhado para o serviço de reabilitação profissional. No caso, a recorrida
poderá retornar para suas atividades laborativas após o tratamento adequado. 

Quanto a fixação da DCB de ofício, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou
entendimento nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar 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,
a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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
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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."

O perito médico concluiu pela incapacidade parcial e temporária da parte autora em virtude de sofrer
de hérnia de disco, mas não estimou prazo para duração do tratamento. Sendo assim, fixo, de ofício, a
DCB em 120 dias, conforme artigo art. 60, §8º da Lei nº 8.213/91, a contar da data da sessão de
julgamento. 

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será cessado, podendo, a
parte autora, requerer a prorrogação deste dentro do prazo de 15 dias que antecederem a data de
cessação.

Recorreu a autarquia federal, também, pleiteando a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada, sob pena de
enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.
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Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Sem condenação em custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art. 55 da Lei nº
9.099/1995, em consonância com o Enunciado nº 99 do FONAJEF.

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para afastar
a exigência de prévio processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício e para fixar a
DCB em 120 dias a contar da data da sessão de julgamento.   

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241520v26 e do código CRC edbd893b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 417



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 355/596

5001657-93.2018.4.02.5002 500000241284 .V9 JES10867© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5001657-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA GLORIA FIRMINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 44, Recurso
Inominado 2), em face da sentença (evento 37) que julgou parcialmente procedente o pedido
da parte autora para conceder o benefício de auxílio-doença, com DIB em 08/11/2018,
devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia realizada
independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação, bem como deferiu a medida antecipatória de tutela e determinou a sua
implantação no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de
atraso; determinou ainda a multa no valor de R$ 500,00 no caso de cessação do benefíco sem
a realização de perícia médica pelo INSS.

Recorreu a autarquia federal pleiteando a fixação da DCB, no prazo previsto
pelo perito ou em 120 dias, bem como a revogação da multa prevista nesse ponto; o aumento
do prazo para o cumprimento da tutela para 45 dias e ainda a revogação da multa processual,
ou que seja determinada a redução dos seus valores para R$ 50,00 por dia, com o limite
máximo de R$ 500,00.

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado
Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo
INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a
antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria
desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo
para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência. 

Quanto ao tempo de 30 dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal
para cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é
tempo hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo
vem sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS.
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Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou
entendimento nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar 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,
a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Nesse sentido, observo também o Enunciado n.120 do FOREJEF da 2ª Região:

"A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa
do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou
estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do
benefício, de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação,
se ainda considerar que está incapaz".

No caso, verifico que o perito médico estimou o tempo mínimo para a recuperação da
parte autora em 2 meses (evento 12, Laudo 1), a partir da data da perícia.  Porém, esse prazo foi
superado, posto que a perícia foi realizada 08/11/2018 e a sentença, prolatada em 26/04/2019. Sendo
assim, fixo a DCB em 45 dias a partir da data de publicação do acórdão por esta C. Turma Recursal.

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será cessado,
podendo, a parte autora, requerer a prorrogação deste.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto
no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS para fixar a DCB em 45 dias a partir da publicação do acórdão por esta C. Turma
Recursal, bem como para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241284v9 e do código CRC b5d288e0.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5002866-97.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENIS CARLOS ALVES DA SILVA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou procedente o
pedido de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem como fixou
multa por descumprimento da ordem de urgência no importe de R$500,00 por dia de atraso,
determinou o prazo de 30 dias para cumprimento da tutela e deixou de fixar DCB.

VOTO

Nesse último ponto, chamo atenção que, pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial
Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens
judicias pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que era
necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de
ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento
dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a
antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto, já houve o cumprimento
dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua, sem repercussão imediata. Por outro lado,
entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a
reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

Quanto ao tempo de 30 dias costumeiramente e padronizadamente determinado pela Justiça Federal
para cumprimento das ordens de tutela de urgência, tal deve ser mantido, eis que é tempo hábil para
que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive tal prazo vem sendo seguido normalmente
por aquele setor administrativo do INSS.

 Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou entendimento
nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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
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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."

Dessa forma, tendo em vista que o perito médico estimou a recuperação em 6 meses (“VII –
Conclusão”, fl. 2, ev. 13), fixo a data de cessação do benefício para 6 meses a partir da sentença.

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será cessado, podendo, a
parte autora, requerer a prorrogação deste.

Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para reduzir
para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como para fixar a DCB, nos termos supra.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual
atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como para fixar a DCB em
23/11/2019, seis meses a partir da data da sentença (ev. 23).

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000234961v5 e do código CRC 2927e965.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5004994-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WILIAM PINTO RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de concessão do benefício de auxílio-doença e/ou  aposentadoria
por invalidez, desde o requerimento administrativo, em 13/12/2017 (evento 1).

Sentença (evento 47): julgou procedente o pedido da parte autora para restabelecer o
benefício de auxílio-doença (NB 621.271.475-8), desde 13/12/2017 e sua posterior conversão
em aposentadoria por invalidez, a partir de 08/02/2019 (data da realização da perícia judicial).

Razões da parte recorrente (evento 54): o INSS diz que a sentença deve ser reformada, pois
o autor ficou incapacitado para o labor antes de completar a carência necessária para o
deferimento do benefício, e assim não faz jus ao benefício requerido.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: pintor de automóvel (evento 1, Inicial 1);
b) idade atual: 59 anos (evento 1, RG 4).
c) laudos e exames médicos: laudos particulares (evento 1, Laudo 5, Exame Médico 6, Outros
7) e laudo SABI (evento 20, Relação de Salários de Contribuição 2).

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

"Noutro giro, o médico cardiologista asseverou que o periciado está
definitivamente incapaz de trabalhar como pintor de automóvel. De acordo com
o perito, ele possui insuficiência cardíaca congestiva, não podendo subir
escada, pegar peso acima de 10 quilos, levantar-se e agachar-se repetidamente,
pelo risco de eventos cardíacos (angina, síndrome coronariana aguda, morte
súbita) relacionados ao excesso de esforço físico. Destarte, concluiu o médico
que o segurado pode realizar atividades com baixa demanda do sistema
cardiovascular, como, por exemplo, caixa e porteiro.

Ocorre que, conforme dispõe a Súmula 47 da Turma Nacional de
Uniformização, “uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho,
o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a
concessão de aposentadoria por invalidez”. Nessa lógica, verifico que muito
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embora a incapacidade reconhecida pelo perito seja parcial, as condições
sócio-econômicas do autor permitem uma análise mais ampla da lide em
questão. Senão vejamos.

O requerente já conta com 58 anos de idade e possui grave doença
cardiológica. Assim, a meu ver, o conjunto de fatores sociais e pessoais aqui
elencados aponta que uma eventual reabilitação profissional não traria grandes
mudanças na situação atual do autor, razão pela qual entendo que ele
encontra-se incapacitado não apenas para a atividade laborativa de pintor de
automóvel, mas sim, para qualquer trabalho capaz de lhe prover o sustento.

Quanto ao início, o médico perito afirmou que o autor está incapaz de
trabalhar desde 11/02/2010, data da realização do cateterismo.

Com isso, comprovada a incapacidade laborativa e presentes os demais
requisitos necessários para concessão de benefício por incapacidade, a parte
autora faz jus à concessão do auxílio-doença desde a data do requerimento
administrativo -  13/12/2017, devendo o benefício ser convertido em
aposentadoria por invalidez a partir da realização da perícia judicial, em
08/02/2019 - visto que nessa data foi comprovada que a incapacidade para o
trabalho é definitiva".

 

VOTO

A conclusão do profissional médico, especialista em cardiologia, nomeado para a perícia
judicial realizada em 08/02/2019 (evento 36) foi de que a parte autora é portadora de doença
arterial coronariana com oclusão crônica de artéria descendente anterior e angioplastia em
2010, insuficiência cardíaca congestiva, com data provável do início da incapacidade em
11/02/2010, com limitações funcionais que o impedem de subir escada, pegar peso acima de
10 quilos, levantar-se e agachar-se repetidamente; atestou que a incapacidade é definitiva,
conforme encerra: "Autor com doença arterial coronariana com obstrução crônica de artéria
descendente anterior, inclusive já com tentativa sem sucesso de angioplastia neste vaso,
otimizado clinicamente e apresentando sintomas para esforços habituais. Exerce atividade
física com alta demanda do aparelho cardiovascular, desta feita, não apresenta condições do
exercício pleno da sua atividade habitual". 

O INSS sustenta que o recorrido ficou incapacitado para o labor antes de completar a carência
necessária para o deferimento do benefício, pois o perito judicial fixou a DII em 11/02/2010 e
conforme o extrato CNIS juntado aos autos (evento 20),  não houve recolhimento
previdenciário após o ano de 2000, sendo que o reingresso ocorreu apenas  fevereiro de 2010,
com recolhimentos em atraso relativos a novembro de 2009, ou seja, ao reingressar ao RGPS
o autor já se encontrava incapaz e desta forma, não faria jus ao benefício.
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A incapacidade parcial e definitiva é incontroversa, tendo sido atestada pelo expert, que fixou
a DII em 11/02/2010. Não há nos autos laudos médicos particulares que esclarecem o ínicio
da incapacidade, pelo que mantenho a DII fixada pelo perito em 11/02/2010. 

De acordo com o CNIS juntado aos autos (evento 20, Relação de Salários de Contribuição 2),
o recorrido efetuou recolhimentos no período entre 01/11/1999 e 30/04/2000, tendo perdido a
qualidade de segurado em 16/06/2001.

Após, reingressou ao RGPS em 01/10/2009, tendo recolhido as contribuições no período de
01/10/2009 a 30/09/2011, também como contribuinte individual. No entanto,  efetuou o
primeiro pagamento com atraso apenas em 25/02/2010, sendo que a primeira contribuição
sem atraso ocorreu em 11/03/2010, referente ao mês de fevereiro de 2010, ou seja, após a
DII. 

De se registrar que o art. 27, II, da Lei 8213/91, dispõe que para efeito de carência, só valem
as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição
sem atraso:

“Art. 27 Para o cômputo do período de carência, serão consideradas as
contribuições:

(...)

II – realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição
sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso
referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregados domésticos,
contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos II, V e
VII doa rt. 11 e no art. 13”.

Ressalto que, no caso do contribuinte individual, é necessário o pagamento das contribuições
em dia, não só para efeito de carência de retorno, como também para a reaquisição da
qualidade de segurado. 

Assim, é possível concluir que o autor não mais detinha a qualidade de segurado da
Previdência Social, nem a carência de retorno ao tempo do início de sua incapacidade, em
11/02/2010, fato que impede a concessão do benefício pleiteado.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento. 

Com isso, revogo a tutela antecipada de urgência concedida em sentença, não devendo,
todavia, ter a parte autora que devolver os valores recebidos a esse título, por se tratar de
verba de natureza alimentar. 

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força
de tutela de urgência antecipada ou mesmo em razão do efeito meramente devolutivo do
recurso, de se ressaltar que este juízo não desconhece o entendimento firmado pelo STJ no
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Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em 12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51
da TNU que, nos autos do Processo nº0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou
ou mesmo se submeteu ao entendimento superior mencionado.

No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às ações que tramitam
perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais jurisdicionados que
demandam na Justiça Federal, os demandantes dos JEFs são, em geral, hipossuficientes, e
ajuízam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou muitas vezes
representados por profissionais não especializados.

Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de valores recebidos em
virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de cognição da questão. Nos
casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida, uma vez que, na maioria
dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o tenha feito, não deve ficar
sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de valores geraria no
microssistema dos juizados.

Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o esvaziamento dos
JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente para atender com
rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para obtenção de bens
da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das vezes buscam
benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda por motivo de
saúde, desemprego, ou miserabilidade.

Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da devolução de
valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma transversa, na
inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será praticamente
forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema recursal, para
obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxilio doença, LOAS, aposentadoria
por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da demora na
tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão de
convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante. O
jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiencia técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
 

VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para  julgar
improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000248678v18 e do código CRC afa1fe67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000180-98.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO ADENILDO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, sem fixação
da DCB.

VOTO

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou entendimento nos
seguintes termos:

"Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

O perito médico estimou a recuperação em 4 meses, no mínimo (evento 13, quesito 16). Diante
disso, fixo a DCB para 4 meses a partir da data da implantação do benefício.

Ressalto que fixar a DCB não significa, necessariamente, que o benefício será cessado, podendo a
parte autora requerer a sua prorrogação dentro dos 15 dias que antecederem a DCB.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, para fixar a DCB
em quatro meses a partir da data da implantação do benefício.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266266v5 e do código CRC b210d6f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:57
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RECURSO CÍVEL Nº 5008154-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIA MARIA JANUARIO RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: Trata-se de pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-
doença e/ou auxílio-acidente a partir da DCB 20/02/2017 (ev1).

Sentença (evento 36): julgou improcedente o pedido da parte autora, com
fundamento na perícia judicial que não identificou incapacidade laboral.

Razões da parte recorrente – parte autora (evento 54): diz que a sentença
deve ser reformada, por conta da incapacidade flagrante, conforme descrito nos laudos
particulares. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir
da cessação do auxílio-doença, em virtude da diminuição de sua capacidade laboral.

VOTO

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: auxiliar de serviços gerais (qualificação inicial);

b) idade atual: 59 anos, DN 17/01/1960 (ev06_id4);

c) laudos/exames médicos: ev01 e 06 (particulares) e ev11 (SABI):

   c.1) laudos apresentados pela parte autora (ev1 e 6 – iguais):

* Ev1_laudo8_fl.03-04: Ressonância magnética do joelho esquerdo.
25/07/2015.

* Ev1_laudo8_fl.05: Pré-laudo de RM-joelho unilateral. 16/12/2015. Apresenta
análise do exame, relata quadro clínico e não aborda incapacidade.

* Ev1_laudo9_fl.1: Ressonância magnética do joelho esquerdo. 16/12/2015.

* Ev1_laudo9_fl.2: Encaminhamento ao cirurgião de joelho. Diagnóstico de
lesão meniscal joelho esquerdo. 19/07/2018.

* Ev1_laudo9_fl.3: Solicitação de ressonância magnética joelho esquerdo.
Diagnóstico de condropatia grau IV, lesão menisco lateral, tendinite, condropatia grau IV
troclea. 19/07/2018.
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* Ev1_laudo9_fl.04-06: Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
registrado em 10/11/2016.

c.2) laudos administrativos INSS (ev11):

* 29/09/2014. D259 Leiomioma do útero, não especificado. Existe incapacidade
laborativa. Início da incapacidade em 04/09/2014. Cessação do benefício em 28/10/2014.

* 10/11/2014. D259 Leiomioma do útero, não especificado. Existe incapacidade
laborativa. Início da incapacidade em 04/09/2014. Cessação do benefício em 10/12/2014.

* 26/12/2016. CID S86. História: “no dia 09-11-16 sofreu acidente de moto e
teve lesão muscular da panturrilha D”. Existe incapacidade laborativa. Início da incapacidade
em 08/01/2017. Cessação do benefício em 09/11/2016.

* 20/02/2017. CID S86. História: “refere que houve melhora do edema e da dor
na perna direita, porém vem apresentando dor em região lombossacra, sem descrever
irradiação. Relatório médico de 16/02/2017, CRM 9718, referindo tratamento conservador de
lesão do músculo solear e lesão parcial dos gastrocnemios, libero para retorno as suas
atividades laborais a partir de hoje, CID M626.”. Considerações: “De acordo com os achados
do exame pericial, não há dados que comprovem incapacidade laborativa no momento”.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que interessa ao julgamento do feito:

“Trata-se de mulher, 59 anos de idade, auxiliar de serviços gerais, que se
insurge contra a cessação do benefício previdenciário de auxílio doença em 20/02/2017 (NB
616.701.061-0 - Evento 11, RSC2 - fls. 05), em virtude da constatação pela autarquia
previdenciária de sua capacidade laborativa. Recebeu o benefício desde 25/11/2016 em
virtude de problemas ortopédicos( SABI -  Evento 11, RSC2- fls. 09/10). A controvérsia cinge-
se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o trabalho. Pois,
realizada perícia judicial com médico ortopedista (Evento 24, em 30/01/2019), o expert
propugnou pela capacidade laborativa da parte autora nos seguintes termos:

‘3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, lesão meniscal em joelho
direito e esquerdo.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade
habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos
trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê? Sim, pois apresenta alterações
degenerativas incipientes, sem agudização e que não sofrem interferência do labor habitual.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da
atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar
peso? ficar em pé? trabalhar sentada?) Não há limitações ao labor habitual.’”
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Inicialmente, ressalto que a simples existência de doença não é fator
determinante e exclusivo para existência de incapacidade, visto que a pessoa pode estar
doente e não estar incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos
limites da moléstia possuída; desta forma a incapacidade é reconhecida quando o segurado
não possui condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total
ou parcial; temporária ou permanente. O médico-perito não avalia a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades, deste modo, restando claro que a
existência da doença não significa impedimento ao trabalho.

A conclusão do profissional médico (ortopedista e traumatologista) nomeado
para a perícia judicial realizada em 30/01/2019 (evento 24) foi de que a parte autora possui
lesão meniscal em joelho, mas está apta para exercer a atividade habital de auxiliar de
serviços gerais, uma vez que apresenta alterações degenerativas incipientes, sem agudização e
que não sofrem interferência do labor habitual. Ato contínuo, respondeu que não há
limitações funcionais, nem incapacidade laboral, estando apta.

Verifica-se nos autos que a parte autora esteve afastada das atividades habituais
recebendo auxílio-doença durante os períodos de 19/09/2014 a 10/12/2014 e de 25/11/2016 a
20/02/2017. Todos os documentos médicos apresentados pela parte autora que atestam a
incapacidade laboral são contemporâneos aos períodos de fruição dos benefícios por
incapacidade – conforme relatório supra.

Além disso, observa-se no laudo administrativo datado de 20/02/2017 (evento
1) que foi apresentado ao perito relatório médico datado de 16/02/2017 que indica tratamento
conservador de lesão do músculo solear e lesão parcial dos gastrocnemios, e liberação para
retorno às atividades laborais a partir da data do relatório.

Assim, além de não haver documentos posteriores à DCB que indiquem a
persistência da incapacidade, há relato médico particular que indica possibilidade de retorno à
atividade habitual.

Quanto ao documento médico apresentado após a sentença (ev48: ressonância
magnética de joelho em 14/03/2019), deve-se dizer que o momento processual da aferição da
incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do
laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a
juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas alegações que
digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma enfermidade ou de outra.

Deste modo, verifica-se que durante o período de incapacidade laboral, a parte
autora esteve acobertada pelo benefício previdenciário, não havendo documentos nos autos
capazes de infirmar a conclusão pericial.

Quanto ao pedido subsidiário de concessão do benefício de auxílio-acidente a
partir da cessação do auxílio-doença, não assiste razão à parte autora, uma vez que além da
qualidade de segurado, da carência, do acidente de qualquer natureza, devem ser
comprovadas a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo
causal entre o acidente e a redução da capacidade.
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Os documentos médicos particulares e administrativos não comprovam redução
da capacidade laboral para a atividade habitual, sendo que o laudo pericial afirma não haver
qualquer limitação funcional. Logo, não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e
exames médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a
conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença
- não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o
atestado médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que
eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo. 

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pelo recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nesses termos, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei nº
9.099/95 e art. 40 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TRF da 2ª Região. 

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Voto por negar provimento ao recurso.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266146v2 e do código CRC 6a6017ab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013799-35.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARILZA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que manteve a sentença de improcedência do pedido de
concessão de auxílio doença, com fundamento na perícia judicial que não constatou
incapacidade laboral, bem como pela constatação de ausência de qualidade de segurada da
parte autora.

Alega a embargante, em síntese, equívoco no julgado tendo em vista que a parte
possui quadro de espondilopatia degenerativa e que por isso não pode fazer esforços físicos e
encontra-se inapta para exercer a atividade de cuidadora. Aduz omissão no julgado quanto à
análise das condições sociais da parte (“61 anos de idade, função habitual a de cuidadora de
idosos, reside em bairro periférico e tem baixíssimo grau escolar”), aduzindo ainda que a
autora possui qualidade de segurada do RGPS, devendo-se aplicar a extensão do período de
graça em razão do desemprego.

VOTO

Acerca da matéria, observo que os embargos de declaração, como sabemos,
constituem recurso de motivação vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os
pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo
novo CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura
da argüição do embargante, verifica-se que esse aponta a existência de omissão no julgado.

Compulsados os autos, observa-se que não assiste razão ao embargante. Com
efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram devidamente analisadas e o
reconhecimento de que a parte não se encontra incapacitada para o trabalho restou
suficientemente fundamentado e amparado no arcabouço probatório dos autos, convindo
mencionar, ainda, que o laudo pericial (evento 15) foi confeccionado segundo minucioso
exame físico da coluna lombar e cervical, bem como análise dos laudos médicos e exames de
imagem apresentados. Restou consignado pelo perito, também, que a autora não corre risco
de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual (resposta ao
quesito 9).

Os poucos laudos particulares juntados pela parte foram analisados para a
prolação do voto embargado, porém, mostraram-se insuficientes para infirmar as conclusões
do perito do juízo, o que resultou na conclusão fundamentada de que não há prova da alegada
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incapacidade profissional, deste modo, não havendo que se falar em omissão quanto a
apreciação de documentos apresentados.

Ainda, a alegação de omissão quanto à apreciação da situação de desemprego
não prospera, visto que restou prejudicada a discussão em virtude da ausência de
comprovação de incapacidade profissional.

Assim, quanto a alegada omissão, observo que o acórdão embargado analisou e
fundamentou a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e completa, sendo o
recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões, convindo anotar que a
insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os elementos
constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesse sentido: STJ.
1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada para
veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Esclareço, por fim, que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os
elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC. 

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268464v2 e do código CRC de86a7d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5003101-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: IVANETE GARCIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão de
alegada omissão no julgado que manteve a sentença de parcial procedência do pedido de
concessão de auxílio doença, pelo prazo de 3 meses da implantação do benefício.

Alega a embargante, em síntese, equívoco no julgado tendo em vista que a parte
é portador de transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos, transtorno bipolar, faz
uso de antidepressivos e antipsicóticos que causam vários efeitos colaterais, e por esses
motivos não está apta para exercer a atividade habitual de faxineira, por tempo
indeterminado. Alega omissão no julgado quanto à apreciação de todas as patologias
relatadas pela parte autora.

VOTO

 

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei
nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da argüição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência de omissão e contradição no julgado.

Compulsados os autos, observa-se que não assiste razão ao embargante. Com
efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram devidamente analisadas e o
reconhecimento de que a autora possui incapacidade temporária restou suficientemente
fundamentado e amparado no arcabouço probatório dos autos, com análise dos laudos pericial
e particulares trazidos aos autos, bem como exames médicos trazidos pela parte.

Com efeito, restou esclarecido que a conclusão do perito médico judicial foi
pela incapacidade temporária de trabalho, sendo que os laudos particulares e exames trazidos
não foram capazes de infirmar a conclusão do perito no que diz respeito à temporariedade da
incapacidade.

Isso se verifica ao longo do julgado embargado, que levou em consideração
todos os documentos juntados bem como as condições pessoais da parte, convindo
mencionar, ainda, que a perícia judicial foi realizada por médico psiquiatra e que a omissão
apontada não se sustenta, pois na inicial não foi relatado nenhum episódio grave que não
tenha sido analisado pelo perito do juízo.
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Ademais, persistindo a incapacidade profissional, a recorrente pode requerer a
prorrogação do benefício dentro dos 15 dias que antecederem a DCB.

Diante do exposto, verifica-se que não há omissão no acórdão, restando
analisada e fundamentada a questão principal dos autos de forma clara, objetiva e completa,
sendo o recurso julgado na linha de fundamentos que presidem as questões. Com efeito, a
insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração sob alegação de suposta omissão, sem que se achem presentes os elementos
constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua incidência. Nesses termos: STJ.
1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada
para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000267867v3 e do código CRC 0659a7af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 424



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 375/596

5007343-69.2018.4.02.5001 500000233102 .V3 JES15140© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5007343-69.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALESSANDRA DA SILVA BERTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em razão de omissão e
contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Sustenta, para tanto, que houve vício no julgamento, que, segundo afirma
ocorreu sem a análise correta dos elementos constantes dos autos, dado que a nova
sistemática dos juros e correção monetária definida pelo STF em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, está pendente de modulação de seus efeitos, principalmente
quanto ao marco inicial daqueles consectários, logo, pede o mesmo tratamento dado por
aquele órgão máximo de jurisprudência nas ADI 4425 e 4357, por analogia.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei
nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os de obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da arguição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência de omissão/contradição no julgado.

Não assiste razão ao embargante. Todas as teses necessárias ao julgamento da
causa foram devidamente analisadas na decisão colegiada e no mérito nenhum vício sanável
nesta seara o modificaria. É que, quanto aos consectários, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Já
com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que “quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela
Lei nº 11.960/09”.
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Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução. De qualquer sorte, o Manual de Cálculos do CJF se orienta e é corrigido
constantemente para, justamente, observar o entendimento jurisprudencial consolidado,
inclusive no que se refere à atualização do RPV/Precatório.

Outrossim, e de forma geral, o fato de o acórdão guerreado não ter se
manifestado expressamente sobre todos os elementos citados como causa e fundamento de
sua pretensão ou mesmo da defesa não leva à conclusão de que foram ofendidos os arts. 48 da
Lei nº 9.099/1995 ou mesmo os arts. 1.022 e seguintes do novo Código de Processo Civil,
pois o julgador deve fundamentar sua decisão se restringindo aos argumentos/teses, artigos de
lei e jurisprudência invocados, e não rebater tudo que mencionado, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que se achem presentes os elementos constitutivos definidos pela Lei como
causa eficiente de sua incidência. Nesses termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).

Esclareço, ainda, que mesmo sendo inadmitidos ou mesmo rejeitados no mérito,
os elementos suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos
termos do art. 1.025 do novo CPC.

Consigne-se, a via dos embargos declaratórios não deve ser utilizada para
veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000233102v3 e do código CRC 151b12e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 425



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 377/596

5000109-21.2018.4.02.5006 500000248323 .V3 JES15140© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5000109-21.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA TEIXEIRA BORGES DALTIO (AUTOR)

RECORRIDO: LUIZ FELIPE TEIXEIRA BORGES DALTIO (AUTOR)
RECORRIDO: MAYARA TEIXEIRA DA SILVA VELASCO (AUTOR)

RECORRIDO: DAVI LUIZ TEIXEIRA BORGES DALTIO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão e condenou a autarquia federal a
concessão do benefício bem como ao pagamento dos atrasados. Alega a recorrente, em
síntese, que embora a prisão tenha ocorrida em 01/09/2017, o segurado não preencheu o
requisito da baixa renda, pois a última remuneração do preso, recebida em 01/11/2016, era de
valor superior ao estabelecido na Portaria MPS/MF de regência.

VOTO

2. Acerca da matéria, observo que o benefício de auxílio-reclusão encontra-se
disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas
pela Emenda Constitucional nº 20/98, art. 80 da Lei nº 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto
nº 3.048/99 e é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Conforme interpretação
dada à regra pelo STF, considera-se, para o deferimento do benefício previdenciário, apenas a
renda do segurado, não importando a renda de seus dependentes (RE 587.365).

3. Estabelece o art. 80 da Lei 8.213/91 que “O auxílio-reclusão será devido, nas
mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão,
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

4. Já o art. 13 da EC 20/1998 é claro ao dispor que “Até que a lei discipline o
acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta
mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei,
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de
previdência social.” Como desde então não foi editada lei alguma, o valor de R$ 360,00 vem
sendo atualizado por normas infralegais, quais sejam, Portarias do MPS.

5. Para a aferição da renda bruta a que se refere o art. 13 da EC 20/1998, a
consideração do último salário recebido pelo segurado não abrange as verbas rescisórias
(indenização de férias não gozadas, pagamento antecipado de aviso prévio, etc), as quais não
são pagas com habitualidade (art. 201, § 11, da CRFB/1988).
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6. Pois bem, acerca da situação de desemprego ao tempo da prisão, este juízo
possui entendimento alinhado com julgado pela 1ª Seção do E. STJ que, em sessão realizada
em 22/11/2017 e sede de recurso repetitivo, julgou definitivamente a matéria veiculada no
tema 896 ("definição do critério de renda (se o último salário de contribuição ou a ausência
de renda) do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência
Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão
- art. 80 da Lei 8.213/1991)" e entendeu pela situação de desemprego e renda zero daquele
que não aufere renda ao tempo da prisão. A matéria encontra-se disposta nos REsp 1485416 /
SP e Resp 1485417 / MS, cujas ementas trago à colação:

RECURSO ESPECIAL. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO
ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. 1. Considerando-se que o Recurso Especial 1.485.417/SP
apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia,
este recurso deixa de se submeter ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do
CPC/1973) e da Resolução STJ 8/2008. 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80
da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária
previdenciária  de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em
regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no
caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério
para a concessão do benefício a "baixa renda".4.   Indubitavelmente   o  critério  econômico 
da  renda  deve  ser constatado  no  momento  da reclusão, pois nele é que os dependentes
sofrem o baque da perda do seu provedor. 5.  O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o
auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração
da empresa". 6.  Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que  "é 
devido  auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não   houver   salário-de-
contribuição   na   data  do  seu  efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade
de segurado", o que  regula  a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda
deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7.
Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso  Especial da
autarquia, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão
do benefício devem ser verificados  no  momento do recolhimento à prisão, em observância
ao princípio   tempus   regit   actum.  Nesse  sentido:  AgRg  no  REsp 831.251/RS,  Rel.
Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP),  Sexta  Turma, DJe
23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p.
377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p.
260. 8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de
aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral  remunerada no momento
do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. 9. 
Na  hipótese  dos  autos,  o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido de acordo com o
entendimento aqui exarado. 10. Recurso Especial não provido. (Resp 1485416/SP, Relator(a)
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/11/2017, Data
da Publicação/Fonte DJe 02/02/2018);

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036
DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.  AUXÍLIO-RECLUSÃO.  SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM
RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO.  MOMENTO DA
RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO.
CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO  DO  ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 
DO  CPC/2015) 1.  A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual
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1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008  é:  "definição  do critério de renda (se o
último salário de contribuição  ou  a  ausência  de  renda) do segurado que não exerce
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à
prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art.   80   da   Lei  8.213/1991)". 
FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da
Constituição Federal e 80 da  Lei  8.213/1991,  o  benefício  auxílio-reclusão consiste na
prestação  pecuniária  previdenciária  de  amparo aos dependentes do segurado  de  baixa 
renda  que  se  encontra  em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime
Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do
segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4.  
Indubitavelmente o  critério  econômico  da  renda  deve  ser constatado  no  momento  da
reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5.  O art.
80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado
recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa". 6.  Da mesma forma o § 1º do art.
116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do
segurado quando não houver salário-de-contribuição  na  data  do  seu  efetivo recolhimento à
prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que  regula  a situação fática ora
deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está
em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós
suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição
de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do
recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit  actum.  Nesse sentido: AgRg
no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso  Limongi  (Desembargador convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 
24.10.2005,  p.  377;  e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ
2.9.2002, p. 260. TESE  PARA  FINS  DO  ART.  543-C DO CPC/1973. 8. Para a concessão de
auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de  renda do segurado que
não exerce atividade laboral remunerada no momento  do  recolhimento  à  prisão  é a
ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese
dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui
decidido. 10.  Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do
CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1485417 / MS, Relator(a) Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/11/2017, Data da Publicação/Fonte
DJe 02/02/2018)

8. No caso, observo que o segurado foi preso em 01/09/2017 e consta nos autos
informação de que o último vinculo empregatício antes da prisão cessou em 01/11/2016
(CNIS evento 8), ou seja, encontrava-se desempregado quando foi preso. Assim, conforme
toda a fundamentação supra, segundo o qual o segurado que se encontra desempregado tem
renda igual a zero, sendo irrelevante se o último salário de contribuição, meses atrás, teve
valor expressivo, reconheço à parte autora o direito à percepção do benefício previdenciário
pleiteado, devendo ser mantida integralmente a sentença prolatada, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

9. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do “caput” do art. 55 da Lei
9.099/95.

Por estes fundamentos, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO INSS, nos termos da fundamentação supra.
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RECURSO CÍVEL Nº 0001884-24.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SIRLENE DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, reconhecendo a alegada união
estável entre a autora e o segurado recluso. Aduz a recorrente, em síntese, que a alegada
união estável não restou comprovada porque a parte não juntou no mínimo três documentos
capazes de demonstrar a relação, afirmando também que a efetiva união estável do casal
durou menos de 2 anos antes da prisão do segurado, motivo pelo qual não haveria de ser
concedido o benefício.

VOTO

2. A Lei 8.213/1991 atribui a condição de dependente à companheira, desde que
reste demonstrado que mantinha união estável com o segurado (art. 16, I e § 3º), sendo que o
Decreto nº 3.048/1999 define como elementos configuradores da união estável a convivência
pública, contínua e duradoura entre os companheiros, no intuito de constituir família,
exigindo, além disso, que não haja impedimentos matrimoniais (art. 16, § 6º).

3. Acerca da matéria, observo que a jurisprudência admite qualquer tipo de
prova nos autos para comprovar a alegação de união estável entre conviventes, mesmo que
exclusivamente testemunhal, não havendo necessidade de ser amparada por início de prova
documental. Neste sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL.
COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1. A pensão por morte, conforme dispõe o art. 74, da
Lei nº 8.213/91, é o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do segurado
que falecer, arrolados no art. 16, da referida lei. 2. Tendo em vista o suporte probatório trazido
pela autora, ficou comprovada nos autos a união estável de ISABEL REIS SEABRA com
VALMIR ALVES DE MOURA, demonstrando sua condição de companheira do de cujus. 3. O
art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91 explicita que a dependência econômica no caso de cônjuge,
companheira e filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, é presumida.4. A
jurisprudência tem caminhado no sentido de que qualquer tipo de prova poderá servir para
comprovar a união estável entre os conviventes, mesmo que meramente testemunhal, não
amparada por início de prova documental. 5. Remessa necessária parcialmente provida e
apelação não provida. (TRF-2, REEX 201002010095318, Relator(a):Des. Fed. LILIANE
RORIZ, DJ 24/11/2010, 2ª T.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO
ESTÁVEL PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO
DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PREVISTA NO § 4º C/C I E CAPUT DO ART. 16 DA LEI
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Nº 8.213/91. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A prova
testemunhal produzida em audiência basta à comprovação tanto da convivência em união
estável como também da dependência econômica para fins de concessão do benefício
previdenciário pretendido. (REsp 783.697/GO). 2. Demais disso, registre-se, no tocante à
comprovação da relação de dependência econômica, a presunção de dependência prevista
pelo § 4º c/c inciso I e caput do art. 16 da Lei de Benefícios (8.213/91). 3. Agravo improvido.
Decisão por unanimidade. (TJ-PE - Agravo : AGV 2805589 PE, Relator(a): José Ivo de Paula
Guimarães, DJ 07/02/2013,             2ª Câmara de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL PARA
FINS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. O reconhecimento de
união estável pode ser comprovado por testemunhos idôneos e coerentes, informando a
existência da relação more uxório. A Lei nº 8.213/1991 apenas exige início de prova material
para a comprovação de tempo de serviço, não repetindo semelhante imposição para fins de
união estável. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a união estável, presume-se a dependência
econômica, nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, impondo-se à Previdência Social
demonstrar que esta não existia.(TRF-4 -AC 226268320134049999 RS, Relator(a):VÂNIA
HACK DE ALMEIDA, DJ 30/07/2014, 6ª T.)

4. A autora afirma na inicial que o segurado Márcio Decott Kobi por preso em
13/06/2017 e que o pedido administrativo de concessão do auxílio reclusão, formulado em
15/09/2017, foi negado por ausência de qualidade de segurada.

5. Na inicial, constam como documentos comprobatórios do direito da autora o
seguinte: nota de serviço, em nome de recluso,  para confecção de um par de alianças, datada
de 20/11/2016 (evento 12, OUT8, fl. 1); comprovação de endereço em comum do casal -
boleto de seguro em nome do recluso que informa o mesmo endereço da residência da autora
(evento 12, OUT11, fl. 1); e escritura pública de união estável lavrada em 17/1/2018, com
declaração de que a data de início do relacionamento foi em 30/5/2016 (evento 12, OUT17,
fls. 1).

6. Quanto à prova testemunhal, consta na sentença o que segue:

Depoimento pessoal - Sirlene de Oliveira. Conhece Marcio desde o final de 2014; se
conheceram, começaram a se falar, com o tempo viu que Marcio era uma pessoa boa,
trabalhador, saíram e foram se conhecendo, começaram a namorar e depois de um certo
tempo juntos foram morar juntos; a autora e Marcio moravam perto, próximo, sempre via
Marcio; o bairro era Santa Barbara em Cariacica, próximo a Campo Grande; os dois
começaram a namorar no final de 2014 mesmo; os dois foram morar na casa da depoente,
fizeram uma adaptação, uma reforma e decidiram morar juntos no início de 2015; mora com
seu filho, na casa tinha um banheiro só e já que iam ter vida de casados, vivendo juntos e para
ter um pouco mais de privacidade resolveram fazer mais um banheiro em seu quarto; Marcio
nunca foi casado, já teve outros relacionamentos e tem três filhos, mas casado nunca foi; a
prisão de Marcio foi em 04 de julho de 2017; nesse período não tiveram nenhuma separação;
desde o inicio de 2015 nunca se afastaram; Márcio estava trabalhando na época (da prisão),
tinha uma empresa de prestação de serviço, é técnico em refrigeração, presta serviço
consertando ar condicionado, bebedouro, máquina de refrigeração, então trabalhava
prestando serviço; Marcio trabalhava por conta própria.

 1ª testemunha - Lívia Cordeiro Marcetti. Conhece a autora porque (a autora) trabalhava com
sua prima em uma ótica lá em Campo Grande, sua prima sempre fazia churrasco em sua casa,
sempre estavam lá porque tem uma prima que tem a mesma idade da depoente, que é filha dela

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 427



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 383/596

0001884-24.2018.4.02.5050 500000236251 .V2 JES15140© JES15140

(prima) também e a autora sempre estava com Marcio lá nos churrascos, nunca foi próxima
de conversar nem nada, mas sempre via os dois lá; acha que a primeira vez que viu o casal
juntos foi em abril, maio, próximo ao carnaval de 2015; só via a autora em churrasco
mesmo; não sabe dizer se o casal chegou a se separar em alguma época; não mora perto do
casal, mora em Vila Palestina e não em Santa Barbara; o contato que tinha com o casal era
mais em churrasco na casa de sua prima; quando Marcio foi preso, não teve contato anterior,
não teve nem ciência, ficou sabendo por alto.

 2ª testemunha - Josedino das Neves. Conhece a autora e Marcio porque nos meses de abril e
maio prestou um serviço na casa deles; fez a reforma em geral da casa, Marcio ia se mudar
para lá, então fez a reforma; depois não teve mais contato com o casal; não sabe dizer se os
dois se separaram; fez o serviço porque um amigo o indicou; a obra foi de abril até maio de
2015.

 3ª testemunha - Marilene Gonçalves Costa. Conheceu primeiro Marcio porque tem uma
empresa no mesmo ramo que o casal e prestavam serviço para a depoente porque tem
um free lancer e pegava free lancer deles, então conheceu Marcio antes, sempre pega free
lancer com eles, porém quem passou a atender a depoente foi a autora de 2015 para cá,
porque eles estavam juntos, então trabalha pegando serviço da parte do casal quando
precisa de free lancer; sabe o local em que o casal mora porque por duas vezes precisou
de free lancer e precisou ir no local de trabalho deles, que é no mesmo local da moradia do
casal, que é no bairro em Cariacica; no período de 2015 para cá os dois ficaram juntos, tem
contato com o casal pela empresa, porém tem a rede social do casal e sempre vê os dois
juntos, teve um período em que os dois se afastaram e procurou saber o porquê, ficou
sabendo que tiveram um problema, mas mesmo assim continuaram prestando serviço
à depoente, porém com uma outra pessoa; ia em Cariacica e o casal já morava junto; foi na
casa do casal só pegar um serviço, já trabalha com o casal desde 2013; não estão juntos desde
2013, estão juntos desde 2015, quando começou a trabalhar com o casal pegando free
lancer era só com o esposo da autora, no caso, o Marcio, depois que os dois se casaram é que
só tem contato com a autora porque pede o free lancer; sabe que desde 2015 estão juntos,
não sabe se são casados mesmo, fala casado por morar juntos; na visão da depoente e de
quem os conhecia os dois eram como se fossem casados; moravam na mesma residência
desde 2015 que tem conhecimento.

7. Verifica-se consistência nos depoimentos da autora e das testemunhas no
sentido de que o casal morava junto desde o início de 2015, motivo pelo qual entendo
comprovada a alegada união estável, caracterizada pelo relacionamento amoroso e a
convivência pública e notória da autora e do recluso, convindo mencionar que a comprovação
da relação se deu por prazo superior à dois anos da data da prisão. Pelos depoimentos das
testemunhas observa-se, ainda, que perante terceiros o preso é visto como marido da autora e,
acerca do tema, destaco que a ausência de apresentação de documentos pela parte, a priori,
não pode ser motivo suficiente para descaracterizar a alegada união estável, ainda mais
tratando-se de família humilde, já que a relação conjugal pode ser comprovada
exclusivamente por prova oral, como no caso dos autos.

8. Assim, sendo estes os fatos comprovados e preenchidos os demais requisitos
legais para concessão do benefício pleiteado, entendo que deve ser mantida a sentença de
procedência do pedido.

9. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.
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10. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000236251v2 e do código CRC 445e818e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5000463-61.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE GONCALVES PEREIRA FILHO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UFES em face do acórdão
que manteve a sentença de improcedência do pedido de averbação do tempo de serviço em
que autor alega ter laborado como aluno-aprendiz. 

2. Alega a embargante, em síntese, que não houve concessão de gratuidade de
justiça nos autos, motivo pelo qual o acórdão conteria contradição, já que suspendeu a
exigibilidade da verba honorária em virtude de concessão de justiça gratuita.

VOTO

3. Com razão a UFES. De fato, a sentença afastou a gratuidade de justiça
pleiteada nos autos e o autor recolheu preparo para apresentar o recurso inominado. Desse
modo, deve a parte, recorrente vencida, ser condenada ao pagamento da verba honorária, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95, devendo, deste modo, ser modificado o acórdão no tocante
à suspensão da exigibilidade de pagamento da verba honorária.

4. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para constar no
dispositivo do voto embargado, quanto à fixação da verba honorária, o seguinte teor:

“Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

5. Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração,
nos termos supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241392v2 e do código CRC 1776d006.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000584-77.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelo INSS contra
sentença que julgou procedente em parte o pedido apenas para declarar a especialidade dos
períodos de 01.06.1983 a 16.03.1987 e de 01.03.1989 a 28.02.1990, por exposição a radiação
não ionizante, e condenou o INSS a revisar a renda mensal do benefício da autora. A sentença
não reconheceu a especialidade dos períodos de 17.03.1987 a 28.02.1989, de 01.03.1990 a
31.12.1991, de 01.01.1992 a 25.05.1995, de 26.05.1995 a 19.03.2014 e de 20.03.2014 a
01.02.2017, em que a autora alega ter trabalhado exposta a álcalis cáusticos e a agentes
biológicos.

1.1. A autora, em suas razões recursais, alega que, nos períodos de 17.03.1987 a
28.02.1989, de 01.03.1990 a 31.12.1991, e de 26.05.1995 a 19.03.2014, prestou serviço de
limpeza de dependências de escola (inclusive de banheiros) do município de Colatina, para o
qual trabalhava, recolheu lixo dos setores e realizou a limpeza de objetos (roupas e panos de
cozinha) utilizados no setor. Nos períodos de 01.01.1992 a 25.05.1995 e de 20.03.2014 a
01.02.2017, afirma que trabalhou em setores de saúde do município de Colatina, onde
realizava limpeza de toda a unidade, recolhia o lixo dos setores e lavava os banheiros de uso
dos servidores públicos. Em todos esses períodos, aduz que esteve exposta a álcalis cáusticos,
bem como a vírus, fungos e bactérias, de forma que defende fazer jus à declaração de
especialidade desses interregnos.

1.2. O INSS, em suas razões recursais, suscita a preliminar de falta de interesse
de agir porque o PPP que embasa a sentença foi emitido em 2017 e não foi apresentado no
processo administrativo iniciado por requerimento protocolado em 2013. No mérito, alega
que os PPPs em que a sentença se fundamentou para declarar a especialidade dos períodos de
01.06.1983 a 16.03.1987 e de 01.03.1989 a 28.02.1990 não contêm elementos que
comprovem a efetiva exposição a agentes nocivos, uma vez que não registram a fonte de
radiação não ionizante, embora as atividades desempenhadas pela autora indiquem se tratar
de luz natural (sol). Em caso de reforma da sentença e revogação da tutela provisória de
urgência concedida, pede a restituição dos valores recebidos pela autora.

2. A autora e o INSS contra-arrazoaram o recurso inominado um do outro,
pedindo seu respectivo desprovimento.

VOTO
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3. Recurso do INSS.

3.1. Não falta interesse processual à autora em relação ao período compreendido
nos PPPs juntados no Evento 1, PROCADM7, fls. 13-15 e 19-21, porque os documentos
foram elaborados em 01.02.2017 e instruíram o requerimento administrativo de revisão,
protocolado em 23.05.2017 (Evento 1, PROCADM7, fl. 10).

3.2. De fato, os referidos PPPs não indicam a fonte de radiação não ionizante a
que a autora se submeteu. Pela descrição de suas atividades (fazer calçamentos; fazer preparo
de massas a base de cimento e areia, por exemplo), infere-se, com base no que ordinariamente
acontece, que trabalhou exposta a luz natural. A TNU entende que, após a edição do Decreto
n. 2.172/1997, passou a ser possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho
exercido sob exposição do calor proveniente de fontes naturais, desde que de forma habitual e
permanente, e comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo III da NR-15
do MTE, calculado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) de acordo com
a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (Pedilef n.
05012181320154058307). Contudo, como os períodos reconhecidos na sentença (01.06.1983
a 16.03.1987 e de 01.03.1989 a 28.02.1990) são anteriores a 1997, além do fato de que os
PPPs não preencheriam os requisitos da jurisprudência, a especialidade por exposição a
radiação não ionizante deve ser afastada.

3.3. Entretanto, esses mesmos PPPs também registram exposição da autora aos
agentes químicos poeiras. No entanto, a TNU tem entendimento sedimentado no sentido de
que a exposição do trabalhador a poeiras minerais, sem indicação da espécie (sílica, carvão,
cimento, etc.), não é prova suficiente da nocividade/insalubridade da função laboral
desempenhada pelo segurado, para fins de qualificação como tempo especial (Pedilef n.
05006979720174058307). Como o PPP não registra a espécie de poeira a que a autora esteve
exposta, também não se configura a especialidade dos períodos de 01.06.1983 a 16.03.1987 e
de 01.03.1989 a 28.02.1990 com base na exposição a poeiras.

3.4. Os PPPs ainda registram, nos períodos mencionados, a exposição ao agente
nocivo umidade. Com relação à umidade, seria necessário que a autora demonstrasse, até
28.04.1995, a exposição habitual ao agente nocivo e, após essa data, a exposição habitual e
permanente (TNU, Pedilef n. 200771950012920). Entretanto, infere-se do PPP que a
exposição a umidade excessiva se daria apenas durante os serviços de desentupimentos de
manilhas ou de limpeza de galerias, não se podendo extrair dessa declaração vaga que a
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autora exercia essa função com habitualidade. Por esses motivos, também não se configura a
especialidade dos períodos de 01.06.1983 a 16.03.1987 e de 01.03.1989 a 28.02.1990 com
base na exposição a umidade.

4. Recurso da autora.

4.1. Os PPPs juntados no evento 1, PROCADM7, fls. 16-18, 22-24, 28-30 e 31-
33, registram que, nos períodos de 17.03.1987 a 28.02.1989, de 01.03.1990 a 31.12.1991,
01.01.1992 a 25.05.1995, de 26.05.1995 a 19.03.2014, e de 20.03.2014 a 01.02.2017 a autora
trabalhou como operária, trabalhadora braçal e ajudante de serviços públicos, realizando
serviço de limpeza de dependências de escola (inclusive de banheiros) do município de
Colatina, para o qual trabalhava, recolheu lixo dos setores e realizou a limpeza de objetos
(roupas e panos de cozinha) utilizados no setor, estando exposta a agentes químicos (álcalis
cáusticos) e a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias).

4.2. A sentença está correta ao consignar que nem a profissão nem os agentes
nocivos apontados nos PPP's encontram-se previstos nos anexos dos Dec. 53.831/64 e
83.080/79. Nestes decretos nada há que indique estar a profissão da demandante amparada e
considerada como prejudicial à saúde. Portanto, o período anterior a 29.04.1995 não pode ser
reconhecido como tempo especial.

4.3. Quanto aos períodos posteriores a 29.04.1995, os PPPs não indicam qual
seriam os álcalis cáusticos nem a sua concentração. Sabe-se que produtos de limpeza geral,
como saponáceos, água sanitária, detergentes e desinfetantes possuem concentração reduzida
de álcalis caústicos, de forma que não ensejam a especialidade do período. Em relação aos
agentes biológicos, o item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 exige que a
exposição se dê em: a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b)
trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros
produtos; c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; d)
trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e)
trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta
e industrialização do lixo. As atividades descritas pela autora não condizem com as exigidas
pela norma de regência, de forma que, também pela exposição a agentes biológicos, os
períodos não podem ser considerados como tempo especial.
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5. Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tela de urgência antecipada, de se ressaltar que este juízo não
desconhece o entendimento firmado pelo STJ no Resp nº 1.401.560/MT, ocorrido em
12/02/2014, tampouco o cancelamento da Súmula nº 51 da TNU que, nos autos do Processo
nº 0004955-39.2011.4.03.6315, recentemente, encampou ou mesmo se submeteu ao
entendimento superior mencionado. 

5.1. No entanto, o julgado do STJ não pode ser aplicado indistintamente às
ações que tramitam perante os juizados especiais, tendo em vista que, ao contrário dos demais
jurisdicionados que demandam na justiça federal, os demandantes dos JEFs são, em geral,
hipossuficientes, e ajuizam ações utilizando-se do jus postulandi, ou seja, sem advogados, ou
muitas vezes representados por profissionais não especializados. 

5.2. Destarte, é totalmente desarrazoado e descabido impor a devolução de
valores recebidos em virtude de sentença prolatada com base em um juízo exauriente de
cognição da questão. Nos casos das demandas previdenciárias maior é o desacerto da medida,
uma vez que, na maioria dos casos, a parte sequer requereu a antecipação, ou mesmo que o
tenha feito, não deve ficar sujeita à insegurança jurídica que a imposição da devolução de
valores geraria no microssistema dos juizados. 

5.3. Neste ponto, a prevalecer tal entendimento é possível vislumbrarmos o
esvaziamento dos JEFs, pois o rito sumaríssimo desse procedimento foi idealizado justamente
para atender com rapidez e efetividade aqueles jurisdicionados que dependem da justiça para
obtenção de bens da vida que são urgentes à sua própria sobrevivência, que na maioria das
vezes buscam benefícios previdenciários em razão da impossibilidade de obtenção de renda
por motivo de saúde, desemprego, ou miserabilidade. 

5.4. Desta forma, colocar sobre os ombros desses jurisdicionados a ameaça da
devolução de valores que receberiam para prover o próprio sustento importa, de forma
transversa, na inviabilização do próprio acesso à justiça, Ou seja, o hipossuficiente será
praticamente forçado a aguardar o julgamento final do processo, considerando todo o sistema
recursal, para obtenção da tutela de seus direitos. Os beneficiários de auxílio-doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, beneficiários de medicamento, não podem ficar à mercê da
demora na tramitação do feito, ou serem compelidos a devolver verbas alimentares em razão
de convicção dos julgadores em sentido contrário ao que estabelecido pelo juízo sentenciante.
O jurisdicionado, especialmente do JEF, por sua hipossuficiência técnica, confia mais do que
qualquer outro jurisdicionado no provimento judicial que recebe, logo, o entendimento
esboçado pelo STJ não pode ser replicado no âmbito dos juizados, sem que sejam ponderados
os princípios da equidade, da segurança jurídica e da confiança, ou seja, sem que se faça uma
leitura do sistema próprio dos Juizados.

6. INSS isento de custas processuais. Sem condenação do INSS em honorários
advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n.
10.259/2001.

7. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.
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8. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos inominados e por
dar provimento ao recurso do INSS para afastar a declaração de especialidade dos períodos de
01.06.1983 a 16.03.1987 e de 01.03.1989 a 28.02.1990, e por negar provimento ao recurso da
autora.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000224353v6 e do código CRC 2c122797.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 0012920-38.2017.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VANDERLI VICENTE (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo INSS contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a especialidade dos
períodos de 01/10/1984 a 01/11/1985 e de 08/03/1993 a 28/04/1995, por exposição do autor a
radiação não ionizante, mas deixou de reconhecer como especial os períodos de 29/04/1995 a
01/01/2005 e de 02/01/2005 a 01/07/2016.

1.1. O INSS, em suas razões, alega que o PPP informa o uso de EPI eficaz, o
que descaracterizaria a especialidade do trabalho. Além disso, afirma que as atividades
realizadas pelo autor (varrer rua, recolher o lixo da varrição e realizar capina) não indicam
exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

1.2. O autor, em suas razões, alega que os períodos de 29/04/1995 a 01/01/2005
e de 02/01/2005 a 01/07/2016 devem ser declarados como tempo especial por exposição a
agentes biológicos porque o autor trabalhou como gari.

2. O autor e o INSS contra-arrazoaram os recursos inominados um do outro e
pediram seu respectivo desprovimento.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de 26
de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a entrada em
vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a classificação
prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos - salvo
a ruído e a calor, que exigem medição - para as profissões enquadradas. A jurisprudência permite o
reconhecimento como tempo especial de atividades não enquadradas nos decretos, desde que
comprovada a exposição aos agente nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n.
200771950012920), por perícia (STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);
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b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a
atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade especial
não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou exposto aos agentes
nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial.

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos mencionados
ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente (Súmula n. 49 da
TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de comprovar o trabalho sob
condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo
especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995 a
05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A partir de
06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, até 31.12.2003, a
comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de 01.01.2004 em diante
passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-
09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua associação,
considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na legislação da época da
atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de
07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência
Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as
condições especiais sob as quais trabalhou por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito aplicadas em
conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Os PPPs juntados no evento 1, OUT8, fls. 04-05, 06-07 e 08-09, registram que nos
períodos de 01/10/1984 a 01/11/1985, de 08/03/1993 a 01/01/2005 e de 02/01/2005 a 19/05/2016, o
autor esteve exposto a radiação não ionizante e a agentes biológicos.

5.1.  Com relação à exposição a radiação não ionizante (luz natural), a TNU entende
que, após a edição do Decreto n. 2.172/1997, passou a ser possível o reconhecimento das condições
especiais do trabalho exercido sob exposição do calor proveniente de fontes naturais, desde que de
forma habitual e permanente, e comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo III da
NR-15 do MTE, calculado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) de acordo com
a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (Pedilef n. 05012181320154058307).
Mesmo antes de 1997 o autor poderia ver o tempo em que trabalhou exposto a radiação não ionizante
declarado como especial se comprovasse a nocividade do agente, dado o caráter exemplificativo do
rol de atividades e agentes nocivos à saúde (STJ, REsp. 1.306.113). Contudo, o PPP não discrimina
método condizente com o fixado pela TNU. Dessa forma, não restou comprovada a exposição a
radiação não ionizante (luz solar) acima dos limites de tolerância nos períodos de 01/10/1984 a
01/11/1985, de 08/03/1993 a 01/01/2005 e de 02/01/2005 a 19/05/2016.
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5.2. Em relação aos agentes biológicos, os itens 1.3.1 e 1.3.2 do Anexo do Decreto n.
53.831/1964 exigem que a exposição se dê em relação a: a) carbúnculos, brucela e tétano em
operações industriais com animais ou produtos oriundos de animais infectados; ou b) germes
infecciosos ou parasitários humanos em serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar em
que haja contato obrigatório com organismos doentes ou com materiais infectocontagiantes. Já o item
3.0.1 tanto do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 quanto do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999
exigem que a exposição se dê em: a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b)
trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros
produtos; c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; d) trabalho de
exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias,
fossas e tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo. As
atividades descritas pelo autor (varrer a rua, recolher lixo da varrição, realizar capina e plantar
gramas) não indicam exposição habitual aos agentes elencados acima e não se assemelham àquelas
típicas da profissão de gari, de forma que não condizem com as exigidas pelas normas de regência,
sendo também inviável o seu reconhecimento como tempo especial. Dessa forma, os períodos de
01/10/1984 a 01/11/1985, de 08/03/1993 a 01/01/2005 e de 02/01/2005 a 19/05/2016 também não
podem ser considerados como tempo especial por exposição a agentes biológicos.

5.3. INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos
do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

5.4. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

6. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos inominados e por dar
provimento ao recurso inominado do INSS para afastar a especialidade do período de 01/10/1984 a
01/11/1985 e de 08/03/1993 a 28/04/1995 e por negar ao provimento ao recurso inominado do autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000228772v5 e do código CRC 751218ca.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
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RECURSO CÍVEL Nº 5008617-68.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de tempo especial formulado com
base no enquadramento da profissão de armador de ferragem em construção civil no código
2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964. Alega, em síntese, que é inerente à referida profissão o risco
de queda, da mesma forma que às profissões elencadas no código 2.3.3 do Decreto n.
53.831/1964. Ao final, pede a declaração de especialidade dos períodos de 23.08.1973 a
27.07.1974, de 19.08.1974 a 28.09.1974, de 10.10.1974 a 21.10.1975, de 18.11.1975 a
03.12.1975, de 11.12.1975 a 20.03.1976, de 01.04.1976 a 21.05.1976, de 27.05.1976 a
29.09.1976, de 08.10.1976 a 02.12.1976, de 09.12.1976 a 03.08.1977, 19.08.1977 a
19.12.1978, de 17.07.1979 a 08.04.1980, de 24.04.1980 a 12.11.1980, de 20.11.1980 a
14.12.1982, de 08.03.1983 a 20.05.1983, de 17.05.1983 a 19.08.1983, de 10.10.1983 a
11.05.1984, de 16.05.1985 a 09.03.1987, de 16.06.1987 a 12.12.1987, de 01.04.1993 a
16.09.1993, e de 01.02.1994 a 08.02.1995, bem como a sua averbação, conversão em tempo
comum e revisão da aposentadoria por idade de que o autor é beneficiário.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 431



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 395/596

5008617-68.2018.4.02.5001 500000237736 .V3 JES10745© JES10745

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, órgão integrante do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da AC 401340420104013800, em
16.12.2016, entendeu que a atividade de armador em construção civil não se configura como
especial uma vez que não está prevista nem no Decreto n. 53.831/1964 nem no Decreto n.
83.080/1979. Confira-se a ementa do julgado, abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM
ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO CATEGORIA PROFISSIONAL. ARMADOR. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMPO INSUFICIENTE. DESPESAS PROCESSUAIS.
HONORÁRIOS. 1. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de labor prestado sob
condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o
segurado e, cumpridos os requisitos legais, confere direito para todos os fins previdenciários.
2. Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional
ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a
partir de 29/04/1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo
existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997
e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de
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perícia técnica. 3. No caso concreto, não é possível o enquadramento dos períodos de
23/11/1970 a 8/2/1971, 2/3/1971 a 8/6/1971, 3/8/1971 a 19/8/1971, 23/8/1971 a 30/1/1972,
2/5/1972 a 21/7/1972, 11/9/1972 a 17/11/1972, 23/11/1972 a 9/1/1973, 11/6/1973 a 2/11/1973,
24/9/1974 a 21/2/1975, 25/7/1975 a 18/3/1977, 18/5/1977 a 10/6/1977, 10/6/16/1977 a
1/2/1978, 20/2/1978 a 7/6/1978, 3/8/1978 a 16/11/1978, 9/1/1979 a 24/3/1979, 2/5/1979 a
28/9/1979, 16/10/1979 a 16/1/1980, 19/3/1980 a 23/1/1981, 10/3/1981 a 22/4/1981, 3/10/1983
a 2/12/1984, 21/3/1985 a 28/9/1985, 1/10/1985 a 20/5/1986, 2/6/1986 a 19/1/1987, 27/3/1987
a 22/4/1987, 19/5/1987 a 12/8/1987, 8/9/1987 a 3/8/1989, 28/6/1990 a 27/2/1991, 12/3/1991 a
12/5/1993, 21/6/1993 a 27/1/1995, e, 7/7/1997 a 7/8/1998, em que exerceu o autor atividades
como "armador", em construção civil, uma vez que sua atividade não perfila nos róis dos
Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, e também não foram apresentados formulários,
laudos e PPP para comprovação da sua sujeição a agentes nocivos e agressivos à saúde.
Consequentemente, o autor comprova tempo total de contribuição de 29 (vinte e nove) anos, 4
(quatro) meses e 18 (dezoito) dias, insuficiente para obtenção da aposentadoria por tempo de
contribuição, com proventos proporcionais ou integrais. 4. “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC” (Enunciado
Administrativo STJ nº 7). Assim, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos
reais), suspensa a exigibilidade de ambas as verbas, contudo, dado o deferimento da
assistência judiciária gratuita. 5. Apelação da parte autora não provida. (sem negrito no
original)

5.1. No corpo do voto consta trecho elucidativo, com o seguinte teor: não é
possível o enquadramento das atividades desenvolvidas nos períodos acima como especiais,
tendo em vista que a profissão da parte autora, armador de ferragens de construção civil,
não está entre as categorias profissionais elencadas pelos Decretos nº 53.831/64 (Quadro
Anexo – 2ª parte) e 83.080/79 (Quadro Anexo II). Dessa forma, cumpria à parte autora
juntar aos autos documentos que esclarecessem a função exercida para análise da
similaridade com outras funções reconhecidas nesses decretos ou para comprovar a
exposição a alguns dos agentes nocivos/agressivos constantes do rol desses mesmos decretos.

6. Sendo assim, como o autor não apresentou elementos capazes de justificar a
reforma da decisão, voto no sentido de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

8. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do autor e negar-lhe
provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000237736v3 e do código CRC 96de44eb.
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Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0034980-52.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GEDEIR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial, por exposição ao agente nocivo ruído, os períodos de
01.10.1984 a 20.02.1987 e de 01.07.1989 a 14.03.1990 e condenou o INSS a conceder ao
autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega que o
autor não provou a exposição ao ruído acima dos limites de tolerância; que não houve
aferição da intensidade do ruído segundo as normas da Fundacentro; que houve fornecimento
de EPI eficaz; e que há necessidade de se apresentar o laudo técnico em que se embasou o
PPP. Ao final, pede a reforma da sentença para que seja julgado  improcedente o pedido.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado e a consequente manutenção da sentença.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

 b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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 3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

 3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de
29.04.1995 a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou
DIRBEN 8030. A partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de
março de 1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir
laudo técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

 3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

 4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Os PPPs juntados no Evento 1, OUT4, fls. 02-03, e no Evento 1, OUT6, fls.
14-15, registram como procedimento para a avaliação da exposição ocupacional ao ruído a
dosimetria. Com base nas aferições, no período de 01.10.1984 a 20.02.1987 o autor esteve
exposto a 82,2 dB e no período de 01.07.1989 a 14.04.1990, a 93,8 dB.

5.1. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada
e a respectiva norma. (sem negrito no original)

5.2. Portanto, a técnica denominada dosimetria, utilizada na medição do ruído a
que o autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência. Ademais, restou
demonstrada a exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância porque até
05.03.1997 o limite era de 80 dB e de 06.03.1997 a 18.11.2003 o limite era de 90 dB. 
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6. No julgamento do ARE 664.335, o STF fixou a tese segundo a qual, em se
tratando de exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do PPP, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para a aposentadoria.

7. No julgamento da Pet. 10.262, o STJ fixou a tese segundo a qual havendo nos
autos o PPP,  dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço
especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), porque o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT,
ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando
idoneamente  impugnado o conteúdo do PPP, o que não foi o caso dos autos.

8. Dessa forma, não havendo elementos capazes de justificar a reforma da
decisão, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

9. Isenção de custas processuais. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

8. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado do INSS e negar-lhe
provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000236312v2 e do código CRC 798ee135.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0008872-80.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSELITO VALERIO DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou procedente em parte o pedido para condenar o INSS a computar, em nome do autor,
como tempo especial o período de 11/05/1984 a 11/11/1989, bem com a conceder, ao autor, o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (27/09/2011). Em suas
razões, alega que a controvérsia recursal se limita: (I) ao reconhecimento das especialidades
dos períodos de 06.07.1982 a 09.04.1984 e 20.02.1990 a 20.04.1990; (II) determinação
expressa pelo processamento das especialidades dos períodos de 21.05.1990 a 30.10.1992 e
03.11.1992 a 28.04.1995 reconhecidas em processo administrativo antecedente
(NB42/146.577.196-1); (III) cômputo correto e integral de todos os vínculos do recorrente até
a DER do benefício o qual pretende-se a revisão, ou seja, 10.09.2012, em especial a
consideração dos intervalos os quais erroneamente não integraram a planilha de tempo de
contribuição exposta na r. Sentença rechaçada, correspondentes a 29.04.1995 a 22.08.1996 e
28.09.2011 a 17.11.2011 e, por fim, (IV) à revisão do benefício de aposentadoria por idade
em manutenção – NB41/161.492.809-3 desde a DER (10.09.2012). (Evento 34, RecIno 1, fls.
04-05). O recorrente também pede a concessão da gratuidade da justiça.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);
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 b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

 3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

 3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de
29.04.1995 a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou
DIRBEN 8030. A partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de
março de 1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir
laudo técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

 3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

 4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Com relação aos períodos de 06/07/1982 a 09/04/1984 e de 20/02/1990 a
20/04/1990, o formulário juntado no evento 1, OUT21, fls. 04 e 06, registra que o autor
trabalhou na empresa Interline Móveis S/A exposto a ruído, poeira e cheiro constante de
verniz. Conforme dito acima, a especialidade do trabalho sob o agente nocivo ruído exige
laudo técnico que, através de medição, especifique a intensidade de ruído a que o segurado
esteve exposto, a fim de se aferir o efetivo excesso em relação ao limite de tolerância vigente
à época. A afirmação genérica de exposição a ruído não é apta a assegurar a especialidade do
período. Da mesma forma, em relação ao agente nocivo poeira o formulário nada especifica
sobre a sua natureza, sendo que os Decretos ns. 53.831/1969 e 83.080/1979 preveem a
especialidade do trabalho realizado sob exposição de poeiras minerais. A afirmação genérica
de exposição a poeiras também não é apta a assegurar a especialidade do período. No que diz
respeito ao agente químico, verifica-se que o autor não trabalha na fabricação de tintas,
esmaltes e vernizes, condição exigida pelo código 2.5.6 do Anexo II do Decreto n.
83.080/1979 para que o tempo de serviço seja considerado como especial. Dessa forma, o
fundamento de exposição a cheiro constante de verniz não é apto a qualificar as condições de
trabalho como especiais.
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6. Com relação aos períodos de 21/05/1990 a 30/10/1992 e de 03/11/1992 a
28/04/1995, houve enquadramento como tempo especial no âmbito administrativo, conforme
se verifica no documento juntado no evento 1, OUT23, fl. 01, referente a benefício requerido
em 2011. O enquadramento também foi reconhecido na contestação. Assiste razão ao autor ao
afirmar que esses períodos não foram considerados como tempo especial quando da
concessão de sua aposentadoria por idade (NB 161.492.809-3), requerida posteriormente, em
2012, conforme se constata no documento juntado no evento 1, OUT8, fl. 03, razão pela qual
devem ser computados como tal por ocasião de eventual revisão do benefício concedido.

7. Também assiste razão ao autor ao afirmar que, por equívoco, os períodos de
29/04/1995 a 22/08/1996 (evento 1, OUT8, fl. 03) e 28/09/2011 a 17/11/2011 (CTPS, evento
1, OUT5, fl. 04) não constatam do cálculo feito na sentença. Os períodos devem ser
considerados porque o vínculo do autor ao RGPS como empregado encontra-se demonstrado
nos autos.

8. Por fim, o autor também tem razão em pedir que a revisão de seu benefício
retroaja a 10/09/2012, DER de sua aposentadoria por idade (NB 161.492.809-3). A DER
considerada na sentença (27/09/2011) refere-se a benefício que não guarda relação com o
aquele que integra a causa de pedir ou o pedido do autor. 

9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do autor para: a) julgar improcedente o pedido de declaração da especialidade dos
períodos de 06/07/1982 a 09/04/1984 e de 20/02/1990 a 20/04/1990; b) determinar o cômputo
como tempo especial dos períodos de 21/05/1990 a 30/10/1992 e de 03/11/1992 a
28/04/1995; c) determinar a inclusão no cômputo do tempo comum os períodos de
29/04/1995 a 22/08/1996 e de 28/09/2011 a 17/11/2011; e d) condenar o INSS a revisar a
aposentadoria por idade do autor (NB 161.492.809-3), de acordo com o tempo de serviço ora
reconhecido, com efeitos financeiros desde a DER (10/09/2012), observada a prescrição
quinquenal. Defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252966v7 e do código CRC f8765d23.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 0035201-47.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PEDRO PAULO TRARBACH (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de
procedência parcial cujo dispositivo é o que segue: extingo o processo sem resolução de
mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos
de 29/4/1995 a 31/12/1997, 1º/10/1999 a 31/8/2004 e 1º/8/2008 a 26/8/2009. Julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a: a) averbar o tempo de
contribuição referente ao período de 1º/12/2004 a 31/1/2005 para todos os fins
previdenciários; b) reconhecer tempo de serviço especial no período de 1º/8/1994 a
28/4/1995, convertendo-o em comum. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Em suas razões, o autor sustenta ser incabível a extinção do processo sem
julgamento do mérito quanto aos períodos de 29/4/1995 a 31/12/1997, 1º/10/1999 a
31/8/2004 e 1º/8/2008 a 26/8/2009. O autor sustenta que não é possível retificar os PPPs, para
incluir o nome do responsável técnico pela monitoração ambiental, porque as empresas
faliram. Defende que seria necessária a reabertura da instrução para produção de prova
pericial por similaridade. Em relação ao período de 15/03/1987 a 30/08/1987, afirma que
consta dos autos comprovação de que trabalhou na empresa Sade – Sul Americana de
Engenharia S/A, apesar de a sentença ter consignado que não havia qualquer registro do
referido labor nos autos. No que diz respeito aos períodos de 29/09/1981 a 17/07/1982 e de
01/10/1982 a 30/11/1982, defende que eles devem ser enquadrados como tempo especial em
razão de ter desempenhado a atividade de operador de máquinas nas empresas Engeservice –
Serviços Auxiliares e Obras Ltda. e construtora Capixaba Carge Ltda., sendo que tal atividade
encontra-se contemplada no código 2.5.3 do Anexo II do Decreto n. 83.080/1979. Quanto aos
períodos de 1º/4/2007 a 30/4/2007, 1º/8/2007 a 31/8/2007, 1º/3/2008 a 30/3/2008, 1º/3/2010 a
31/3/2010 e 1º/7/2010 a 31/8/2010, impugna a afirmação feita na sentença de que tenha
havido recolhimento, como contribuinte individual, abaixo do valor mínimo. Aduz que essa
informação de pendência não consta do Cnis. Ao final, pede a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição.

VOTO

3. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.
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4. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.

4.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

4.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

4.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

5. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.
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6. Os PPPs juntados no ev. 1, out7, fls. 01-06, não registram os nomes dos
responsáveis técnicos pela medição da intensidade do agente ruído para os períodos de
29/4/1995 a 31/12/1997, 1º/10/1999 a 31/8/2004 e 1º/8/2008 a 26/8/2009. O art. 264, § 4º, da
IN n. 77/2015 prevê que o PPP só dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental se o
seu preenchimento foi feito por responsável técnico habilitado. A inexistência do nome dos
responsáveis técnicos nos PPPs sob análise infirma a veracidade do resultado do
monitoramento ambiental nele contido.

6.1. O pedido de perícia técnica judicial não merece acolhimento. E isso porque
o perito judicial trabalharia com meras hipóteses, já que tal aferição, referente a períodos
remotos não retrataria eventual mudança do local do trabalho, maquinário, veículos e ou tipo
de atividade desenvolvida (rotina) ao longo do tempo.

6.2. Ademais, os PPPs registram que o autor trabalhou como
motorista/motorista truck/motorista carreteiro. O laudo técnico juntado no ev. 51, laudo2, fls.
01-35, elaborado em outubro/1998, registra exposição a 80,5 dB. Entretanto, tal intensidade
não supera o limite de tolerância vigente na época, que era de 90 dB. Aliás, este Juízo, em
diversas demandas que já conheceu sobre o tema, jamais se deparou com medição que
apurasse nível de ruído superior a 80 dB, razão pela qual não seria crível que a parte autora
tivesse se submetido a tal agente nocivo acima do recomendado. Portanto, não há como
declarar a especialidade dos períodos pleiteado.

7.  Assiste razão ao autor em relação ao vínculo com a empresa Sade – Sul
Americana de Engenharia S/A. A CTPS juntada no ev. 1, out6, fl. 28, registra que o autor
trabalhou como motorista no período de 02/01/1987 a 02/09/1988. Não havendo defeitos
formais no documento, a anotação faz prova do tempo de serviço para fins previdenciários
(Súmula n. 75 da TNU).

8. A CTPS juntada no ev. 1, out6, fl. 06, registra que o autor trabalhou como
operador de máquina na empresa Engeservice – Serviços Auxiliares e Obras Ltda., no
período de 29/09/1981 a 17/07/1982 e, também como operador de máquina, na empresa 3C –
Construtora Capixaba Carge Ltda., no período de 01/10/1982 a 30/11/1982. O código 2.5.3 do
Decreto n. 83.080/1979 elenca como atividade profissional que dá ensejo à especialidade a de
operadores de máquinas pneumáticas, o que não restou demonstrado ser o caso do autor.

9. Quanto aos períodos de 01/4/2007 a 30/4/2007, 01/8/2007 a 31/8/2007,
01/3/2008 a 30/3/2008, 01/3/2010 a 31/3/2010 e 01/7/2010 a 31/8/2010, a sentença analisou
de forma adequada a situação, nos seguintes termos: em relação a esses períodos, os
recolhimentos registrados no CNIS estão marcados com o indicador PREC-MENOR-MIN,
que se refere a “Recolhimento abaixo do valor mínimo” (evento 8_OUT11, fls. 14-19 e 29).
Segundo o disposto no artigo 28, § 3º, da Lei nº 8.212/91, o limite mínimo do salário-de-
contribuição corresponde "ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo
este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado
e o tempo de trabalho efetivo durante o mês". Para o segurado contribuinte individual e
facultativo, o limite mínimo será sempre o salário mínimo, já que não há fixação de piso
salarial. Cabia à autora, enquanto segurada contribuinte individual, a iniciativa de
complementar a contribuição até o valor mínimo mensal do salário-de-contribuição. O art.
5º da Lei nº 10.666/03 dispõe que o contribuinte individual é obrigado a fazer por si mesmo
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essa complementação. A contribuição do segurado contribuinte individual recolhida sobre
montante inferior ao limite mínimo do salário-de-contribuição é ineficaz para gerar efeitos
previdenciários, devendo ser equiparada à ausência de contribuição.

9.1. Adiro a esse entendimento, com a única ressalva de que o período de
01/03/2008 a 30/03/2008, consta no Cnis como 01/04/2008 a 30/04/2008 e que, sobre ele, não
há indicador de pendências (ev. 8, out11, fl. 16), de forma que deve ser computado como
tempo de contribuição.

10. A sentença apurou 32 anos, 2 meses e 18 dias de tempo de contribuição na
DER (20/04/2017). O acréscimo do tempo de contribuição ora reconhecido (02/01/1987 a
02/09/1988 e de 01/04/2008 a 30/04/2008) aumentaria 1 ano, 9 meses e 1 dias, totalizando, na
DER, 33 anos, 11 meses e 19 dias, tempo ainda insuficiente para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
Tempo já
reconhecido

   32 a 2 m 18 d

02/01/1987 a
02/09/1988

normal 1 a 8 m 1 d não há 1 a 8 m 1 d

01/04/2008 a
30/04/2008

normal 0 a 1 m 0 d não há 0 a 1 m 0 d

Total    33 a 11 m 19 d

11. Inviável, ainda, a concessão de aposentadoria em 06/2017, momento em que
o autor também não teria tempo de contribuição suficiente para fazer jus ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição.

12. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, nos
termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do autor, apenas para condenar o INSS a averbar, para fins previdenciários, o
período de 15/03/1987 a 30/08/1987 e para declarar como tempo de contribuição o período de
01/04/2008 a 30/04/2008.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000258943v6 e do código CRC 8dac3dce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 0005092-98.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DAMIAO BAPTISTA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Sumário da controvérsia: o requerente pretende a concessão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição ou mesmo especial, a partir da averbação de período especial em
razão de sua função de vigilante/vigia, caldeiro e ajudante de inspeção e de caminhão desde a
DER em 20/07/2017 (evento 01, doc 03, fl. 14).

Sentença (evento 12): julgou parcial procedente o pedido da parte autora, averbando o tempo
especial entre 10/04/1985 a 18/06/1985, 30/04/1991 a 29/06/1993, 11/02/1994 a 30/08/1994 e
02/09/1994 a 28/04/1995.

Razões do recorrente - INSS (evento 17): aduz que o período anterior a 28.04.1995 somente
pode ser considerado especial quando houver prova do uso de arma de fogo, sendo que o
posterior não mais faz jus em razão da periculosidade não mais ser considerada como tempo
especial.

VOTO

Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a atividade de
vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de arma de fogo,
mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO
PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL
NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO. 1.
Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao
entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela
via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura
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expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua
atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade
física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3.
Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não
significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da
atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a
garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corroborando tal
assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a
orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade
submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do
trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo
essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU
afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da
atividade de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997,
restabelecendo o acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a
comprovação da especialidade da atividade. 7. Incidente de Uniformização
interposto pelo Segurado provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.
(sem negrito no original).

No caso dos autos, o PPP emitido pela Madeira Indústria e comércio Ltda. registra que o autor
trabalhou como vigia no período de 30/04/1991 a 29/06/1993 (Evento 1, doc. 3, fls. 08-09). A
descrição de suas atividades demonstram que ele tinha por função cuidar dos EPI’s sob sua
responsabilidade; executar as atividades conforme determinação do encarregado do setor;
fazer a guarda de toda obra ou administração central, inclusive materiais e ferramentas;
manter a obra ou administração central sempre vigiada; evitar a entrada de pessoas estranhas
na obra ou administração central; manter organizado e limpo o ambiente de trabalho. No
exercício dessas atribuições, o autor não demonstra que portava arma de fogo durante a
jornada de trabalho de forma habitual e permanente, tampouco sua exposição a atividade
nociva.

Ademais, o contrato de 11/02/1994 a 30/08/1994 consta no CNIS a atividade de porteiro de
edifício conflitando com a declarada da CTPS (fl. 19, doc. 2, ev.1) de vigia, contudo,
aduzindo que a atividade desenvolvida nesse período também não o submetia a situação de
risco (ev. 31). 

No que diz respeito ao período de 02/09/1994 a 28/04/1995, a CTPS (fl. 19, doc. 2, ev.1) do
autor registra que ele trabalhou como vigia. A TNU, no julgamento do Pedilef
n. 50224635220174047000, enquadrou como especial a profissão de vigia como análoga à de
guarda prevista no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964.  Dessa forma, não
havendo prova que evidencie a ausência de risco na atividade desenvolvida de 02/09/1994 a
28/04/1995, aplica-se a presunção legal de exposição a agentes nocivos.
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Cabe aqui acrescentar que, antes de 28 de abril de 1995, data em que entrou em vigor a Lei nº
9.032/1995, a caracterização das condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade
física dava-se de duas formas, quais sejam, pelo enquadramento em alguma das categorias
profissionais elencadas nos decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, ou ainda pela presença,
no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos
referidos decretos.

Dessa forma, verifica-se não ter restado evidenciada a sua exposição à atividade nociva de
forma habitual e permanente. Apesar de exercer certa vigia ao local não a fazia de forma
ostensiva como a função de guarda, nos períodos de 30/04/1991 a 29/06/1993 e 11/02/1994 a
30/08/1994.

Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº
9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado do INSS,
para afastar a especialidade dos períodos de 30/04/1991 a 29/06/1993 e 11/02/1994 a
30/08/1994.

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000228955v13 e do código CRC a0411e85.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 0029313-97.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALOIR SILVA DE CERQUEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que não reconheceu como tempo de exercício de atividade rural em regime de
economia familiar o período de 27/06/1973 a 30/07/1983. Em suas razões, alega que juntou
início de prova material cuja eficácia poderia ter sido retrospectiva se tivesse sido produzida
prova testemunhal que a ampliasse. Afirma que a sentença não considerou a prova
documental como início de prova material e, por isso, dispensou a produção de prova
testemunhal. Ao final, pede a reforma da sentença para que seja produzida prova testemunhal
com o objetivo de comprovar o labor rural no período de 27/06/1973 a 30/07/1983, bem
como seja determinado ao INSS a imediata averbação dos demais períodos reconhecidos na
sentença. 

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso.

VOTO

3. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. Posteriormente, a TNU ampliou a tese anteriormente
fixada ao adotar o entendimento de que também o trabalho rural do menor com idade inferior
a 12 anos pode ser considerado para fins previdenciários (Pedilef n. 0001593-
25.2008.4.03.6318).

 3.1. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite,
em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

3.2. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário.
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 3.3. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em que o órgão julgador fixou a tese de que as
atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser comprovadas através
de documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

 3.4. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o
reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de
prova material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que
restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva
como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

4. No caso dos autos, o autor busca o reconhecimento como tempo de atividade
rural em regime de economia familiar do período de 27/06/1973 a 30/07/1983. O autor
nasceu em 27/06/1961 (evento1, OUT3, fl. 11). Portanto, o período em que alega ter exercido
trabalho rural se estende dos seus 12 aos 22 anos de idade. 

5. Com o objetivo de provar o tempo de exercício de atividade rural, o autor
juntou os seguintes documentos: a) escritura pública de compra e venda de imóvel rural,
situado no lugar denominado “Córrego Bom Destino, município de Barra de São
Francisco/ES, tendo o pai do autor, Luiz Ovídio de Cerqueira, como comprador e qualificado
como agricultor, datada de 17/08/1984 (evento 22, OUT13, fls. 03-07); b) declaração para
cadastro de imóvel rural no nome do genitor, datada de setembro de 1984 (evento 22,
OUT13, fls. 08-11); c) certificado de dispensa de incorporação no seu nome – profissão de
difícil legibilidade, mas aparentando ser lavrador, e ano de emissão do documento ilegível
(evento 22, OUT13, fls. 12-13); d) extrato de INFBEN informando que o pai recebeu
aposentadoria por idade no ramo de atividade rural entre 09/01/1992 e 28/11/2008, data de
seu óbito (evento 1, OUT4, fl. 01); e) ficha cadastral agropecuária no nome do pai, datada de
2006 (evento 50, PROCADM1, fl. 39) e certificados de cadastro no INCRA em nome do pai,
de 1985 a 1988 (evento 50, PROCADM1, fls. 52-57). 

6. Conforme mencionado acima, a jurisprudência admite a comprovação do
exercício de atividade rural em regime de economia familiar com base nos documentos do pai
de família. Além disso, a jurisprudência confere eficácia retrospectiva e prospectiva ao início
de prova material, desde que corroborada por prova testemunhal idônea.

7. Entretanto, deve-se fazer uma distinção desde logo. O autor completou 18
anos de idade em 27/06/1979 e, a partir desse momento, deveria apresentar documentos em
seu próprio nome. No entanto, verifica-se que não constam dos autos documentos que, a
partir dessa data, o qualifiquem, com segurança, como lavrador. Por falta de prova
documental, elimina-se a possibilidade de que o período de 27/06/1979 a 30/07/1983 seja
reconhecido como tempo de exercício de atividade rural em regime de economia familiar.
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8. No que diz respeito ao período de 27/06/1973 a 26/06/1979, constata-se que
também não há início de prova material idôneo. E isso porque, embora a qualificação do pai
do autor lhe pudesse ser estendida, os documentos referentes ao seu genitor datam de anos
posteriores ao período cujo reconhecimento o autor pleiteia. O documento mais próximo do
período data de 1984 e, mesmo assim, não poderia ser considerado porque, conforme
consignado na sentença, refere-se a propriedade rural localizada em município diverso
(Córrego Bom Destino, em Barra de São Francisco) daquele em que o autor, em entrevista
rural, declarou ter exercido labor rural (Córrego Todos os Anjos, em Nova Venécia).

9. Ausente o início de prova material, torna-se desnecessária a produção de
prova testemunhal, uma vez que ela, isoladamente, não poder servir de supedâneo para a
declaração do tempo rural.

10. Condeno o recorrente vencido a pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

11. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266372v2 e do código CRC 3a11491c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5010714-41.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: AMINE CHEHAYEB (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que não reconheceu como tempo especial os períodos de 26.06.1980 a 11.05.1981
(motorista de caminhão), de 15.06.1981 a 10.07.1981 (motorista de caminhão), de 05.08.1981
a 19.02.1982 (motorista de caminhão), de 30.09.1982 a 01.01.1990 (operador de ponte
rolante), de 27.05.1992 a 15.06.1992 (montador), de 27.11.1992 a 26.12.1992 (assistente de
montagem), de 06.12.1993 a 17.12.1993 (mecânico), 22.03.1994 a 14.07.1994 (mecânico) e
de 07.11.1994 a 02.03.1995 (mecânico). Em suas razões, alega que em todos esses períodos
trabalhou sob condições especiais, seja por enquadramento por categoria profissional seja por
efetiva exposição a agentes nocivos.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agentes
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Primeiramente, declaro a falta de interesse recursal do autor em relação ao
interregno de 30.09.1982 a 01.01.1990 porque esse período já foi reconhecido na sentença.

6. A profissão de motorista, para que seja considerada atividade especial,
precisa ser desempenhada por motorista de caminhão (pesado) de carga e ou ônibus de
passageiros, únicas aptas ao enquadramento por categoria profissional nas áreas de atuação
2.4.2 e 2.4.4 elencadas nos Decretos n. 83.080/1979 e 53.831/1964.

6.1. O autor alega que nos períodos de 26.06.1980 a 11.05.1981, de 15.06.1981
a 10.07.1981, de 05.08.1981 a 19.02.1982 trabalhou como motorista de caminhão. Desses
períodos, os únicos registros existentes nos autos encontram-se na CTPS do autor (evento 1,
CTPS4, fls. 01-05). Em todos eles, menciona-se apenas que ele exerceu a função de
motorista, sem discriminar se o automóvel dirigido era de carga ou era ônibus de passageiros,
de forma que não restou provado o cumprimento do requisito legal para o enquadramento por
categoria profissional.

7. Nos períodos de 27.05.1992 a 15.06.1992 e de 27.11.1992 a 26.12.1992 o
autor alega que trabalhou, respectivamente, como montador e assistente de montagem, e pede
o enquadramento por categoria profissional no código 2.5.1 do Decreto n. 83.080/1979. A
CTPS juntada no evento 1, CTPS4, fl. 05, confirma o exercício das profissões nos períodos
referidos. O código 2.5.1 do Decreto n. 83.080/1979 considera trabalho sob condição especial
aquele desempenhado em indústrias metalúrgicas e mecânicas (aciarias, fundições de ferro e
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metais não ferrosos e laminações). Pela CTPS do autor, seu trabalho de montador foi exercido
em uma empresa de engenharia e montagens e o de assistente de montagem foi exercido em
uma empresa de engenharia de incêndio, ramos que não se assemelham àqueles descritos no
código 2.5.1, acima. Ademais, essas profissões também não se encontram elencadas no
referido código e, ainda que se quisesse aferir eventual semelhança entre elas e as nele
previstas, não consta dos autos qualquer descrição que as discrimine em detalhe. A TNU
entende que a equiparação a categoria profissional para o enquadramento de
atividade especial, fundada que deve estar no postulado da igualdade, somente se faz
possível quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a insalubridade,
a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na categoria
paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar (Pedilef n.
00084845120154013900). Esses períodos, portanto, não podem ser considerados como tempo
especial.

8. Nos períodos de 06.12.1993 a 17.12.1993, 22.03.1994 a 14.07.1994 e de
07.11.1994 a 02.03.1995 o autor alega que trabalhou como mecânico, e pede o
enquadramento por categoria profissional no código 2.5.3 do anexo II do Decreto n.
83.080/1979, afirmando que é inerente a essa profissão o contato com óleos e graxas
(hidrocarbonetos), agentes nocivos previstos no código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964. A
CTPS juntada no evento 1, CTPS4, fl. 05 registra que o autor trabalhou como mecânico na
empresa Eletrimec – Elétrica e Mecânica Ltda. no período de 06.12.1993 a 17.12.1993; à fl.
04 consta registro de que o autor trabalhou como mecânico especializado B na empresa
Eletrimec – Elétrica e Mecânica Ltda. no período de 07.11.1994 a 02.03.1995. O período de
22.03.1994 a 14.07.1994 encontra-se registrado no Cnis (evento 1, CNIS5, fl. 01) e
demonstra vínculo com a empresa Eletrimec – Elétrica e Mecânica Ltda. sem especificar a
função exercida pelo autor. O código 2.5.3 do Decreto n. 83.080/1979 considera trabalho sob
condição especial aquele desempenhado em operações diversas, tais como operadores de
máquinas pneumáticas, rebitadores com marteletes pneumáticos, cortadores de chapa a
oxiacetileno, esmerilhadores, soldadores (solda elétrica e a oxiacetileno), operadores de jatos
de areia com exposição direta à poeira, pintores a pistola (com solventes hidrocarbonados e
tintas tóxicas) e foguistas. O código 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 considera
como especial o trabalho permanente executado em contato com derivados tóxicos do
carbono (entre eles, os hidrocarbonetos), especificamente aqueles em que o segurado se
expõe a poeiras, gases, vapores, neblinas e fumos derivados do carbono. Pela CTPS do autor,
seu trabalho de mecânico, exercido em empresa do ramo elétrico e mecânico, não se
assemelha àqueles descritos no código 2.5.3 do Decreto n. 83.080/1979 nem permite concluir
que foi realizado submetendo-o a exposição aos agentes listados no código 1.2.11 do anexo
do Decreto n. 53.831/1964. Ademais, para se aferir eventual semelhança entre a profissão do
autor e aquelas previstas nos decretos de regência, seria necessário que constasse dos autos
descrição que discriminasse em detalhe as suas atividades. Enfatize-se que a TNU entende
que a equiparação a categoria profissional para o enquadramento de
atividade especial, fundada que deve estar no postulado da igualdade, somente se faz
possível quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a insalubridade,
a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na categoria
paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar (Pedilef n.
00084845120154013900). Cabe ainda dizer que a jurisprudência permite o reconhecimento
como tempo especial de atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a
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exposição aos agentes nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n.
200771950012920), por perícia, prova que não foi produzida. Por isso, esses períodos
também não podem ser considerados como tempo especial.

9. Por esses motivos, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora
expostos.

10. Condeno o autor, recorrente vencido, ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

11. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000246566v2 e do código CRC ba81d7dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0023158-63.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDECI JULIO STOWNER (AUTOR)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem
como o pagamento dos valores atrasados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Recorreu a autarquia federal pleiteando a reforma dos consectários, sob o
fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e
4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 à
correção monetária.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso.

VOTO

3. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.

4. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial
da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial aplicação
para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo que a busca pela
garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob pena de enriquecimento ilícito e,
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deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de índice já reputado, desde os idos de 1992
(ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins de correção monetária às liquidações de
sentença, hipótese tratada nos autos.

5. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de
Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

6. Por fim, ainda que pendente de trânsito em julgado o RE 870.947/SE, bem como
eventual modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

7. Isenção de custas. Condeno o INSS ao pagamento de honorários avocatícios
de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado do
INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000268393v3 e do código CRC 943e74ee.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5003666-31.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROMILDO FERREIRA SANTANA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que declarou como tempo especial, por exposição a agentes biológicos, o período de
04/11/2004 a 29/06/2008, em que o autor trabalhou como operador de equipamentos de
saneamento. Em suas razões, alega que a atividade do autor, por si só, não pressupõe contato
direto e efetivo com agentes biológicos. Além disso, afirma que o autor fez uso de EPI eficaz.
Ao final, pede que seja afastada a declaração de especialidade do período. Em caso de
manutenção da sentença, pede a aplicação do critério de correção monetária previsto no art.
1º-F da Lei n. 9.494/1997 às parcelas em atraso.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

 b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial.
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 3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse.

 3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de
29.04.1995 a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou
DIRBEN 8030. A partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de
março de 1997, até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir
laudo técnico e de 01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

 3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

 4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. Em relação à exposição a agentes biológicos, assim dispõe o Decreto n.
3.048/99, em seu anexo IV, assim como a NR-15 do MTE em seu anexo nº 14, acerca das
especificidades para serem considerados especiais por mera avaliação qualitativa, sem as
quais não devem ser reconhecidas como tal: Exposição aos agentes citados unicamente nas
atividades relacionadas e permanente contato no desenvolvimento do respectivo mister:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.
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6. O PPP juntado de evento 7, PROCADM1, fls. 38-48 registra que o autor
trabalhou como operador de equipamentos de saneamento e máquinas pesadas na empresa
Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), no período de 04/01/2004 a
29/06/2008. O PPP elenca como suas as seguintes atividades: operar equipamentos especiais
de saneamento, tais como: caminhão jato-vácuo, Rid Gid, retroescavadeira, retrovaletadeira,
guindaste, guindauto, empilhadeira, carro munck e outros na execução de serviços de limpeza
e desobstrução de redes coletoras, emissárias, recalques e ramal de esgoto, abertura e
fechamento de valas e buracos; transportar resíduos retirados das redes coletoras, poços de
sucção e caixa de areia; transportar cargas perigosas de produtos químicos; preencher
formulários; manter condições de uso de veículos, equipamentos, acessórios e ferramentas;
cumprir normas de segurança do trabalho e normas regulamentares; dirigir veículos executar
outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade. Também consta do PPP que o
autor trabalhou exposto a microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, e que
não houve uso de EPI eficaz. 

7. O laudo técnico de insalubridade juntado no evento 11, INF1, fls. 01-05,
atesta que a atividade de operação de caminhão de jato, vácuo e pressão expõe os
trabalhadores ao risco de contrair doenças infectocontagiosas em virtude da presença de
microorganismos. O laudo, elaborado em 30/12/2000, concluiu que as atividades de operação
de caminhão de jato, vácuo e pressão desenvolvidas na Cesan expunham o empregado, de
modo habitual e permanente, a agentes biológicos prejudiciais à saúde.

8. No evento 11, INF4, fls. 01-02, foi juntado documento intitulado laudo
técnico de insalubridade, sem assinatura, que declara não haver, em relação à atividade de
operador de equipamentos de saneamento e máquinas pesadas, exposição representativa a
agentes ambientais.

9. No que diz respeito ao caso dos autos, segundo a norma de regência,
considera-se trabalho sob condições especiais aquele realizado em galerias, fossas e tanques
de esgoto. O PPP juntado aos autos demonstra que as atividades do autor o expunham ao
fator de risco biológico esgoto sem o uso de EPI eficaz, cabendo, portanto, o reconhecimento
do período sob exame como especial.

10. Por oportuno, mencione-se que o TRF da 3ª Região já enfrentou situação
análoga e decidiu no seguinte sentido:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. EXPOSIÇÃO A
AGENTES BIOLÓGICOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O uso de equipamento de proteção
individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que
tal equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu
ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Precedentes desta Corte. 2. Não há
garantia de utilização do equipamento por todo o período, não obstante a menção no laudo
técnico de fiscalização da empresa. Ressalte-se que o fornecimento de EPI tornou-se
obrigatório apenas com a Lei 9.732/98. 3. A descrição das atividades relatadas no Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP revela que o autor, no desempenho do trabalho,
permaneceu exposto aos agentes agressivos de modo habitual e permanente, não ocasional e
nem intermitente. 4. O reconhecimento da atividade especial na decisão impugnada deu-se não
só pela exposição ao agente ruído, como também em razão da exposição a microorganismos
vivos e suas toxinas, como vírus, fungos, bactérias, protozoários, coliformes fecais e gases
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tóxicos provenientes do contato com esgoto, agentes agressivos biológicos previstos no item
3.0.1 do anexo IV do Decreto 3.048/99, conforme PPP. 5. Agravo desprovido. (TRF3, AC n.
0006866-14.2009.4.03.6103)

10.1. No caso julgado, o autor havia trabalhado como motorista na Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp. Confira-se o trecho do voto que
ilustra essa afirmação:

a parte autora comprovou que exerceu atividade especial nos períodos delimitados pela
sentença, de:- 29/04/1995 a 22/10/2008, laborado na empresa Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, nos cargos de ajudante, motorista, motorista II e
B4, exposto a ruído de 84,1 dB(A), agente agressivo previsto nos itens 1.1.6 do Decreto
53.831/64 e 2.0.1 do anexo IV do Decreto 3.048/99, bem como, exposto a microorganismos
vivos e suas toxinas, como vírus, fungos, bactérias, protozoários, coliformes fecais e gases
tóxicos provenientes do contato com esgoto, agentes agressivos biológicos previstos no item
3.0.1 do anexo IV do Decreto 3.048/99, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
de fls. 88/90.

11. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

 O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

11.1. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

11.2. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima.
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11.3. Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

11.4. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

 12. Isenção de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 13. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
inominado do INSS.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000248329v6 e do código CRC 0228b3c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002714-52.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: ORION NOVAES BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação ajuizada por ORION NOVAES BARBOSA visando a
condenação da CEF em indenização por dano moral, bem como reativação de conta corrente,
sob a alegação de encerramento irregular de conta poupança em nome do autor. 

2. A sentença julgou procedente a demanda, condenando a empresa pública ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como reativação da conta. 

3. Recorreu a CEF alegando que o encerramento da conta se deu por motivo de
suspeita de fraude, trazendo aos autos documentos que contestam as alegações iniciais do
autor.

VOTO

 

4. Acerca da matéria, a controvérsia dos autos cinge à verificação da ocorrência
ou não de ilicitude no encerramento da conta poupança n. 00024648-8, ag. 0880, em nome do
autor. Ao início, observo que a CEF trouxe no recurso vários argumentos não deduzidos na
contestação, que passo à análise.

5. O autor afirmou na inicial que procedeu à abertura da conta com a finalidade
de receber fundos destinados a ajudar uma amiga, Sra. Claudia de Arruda, no tratamento de
câncer de mama. No laudo médico juntado à inicial (laudo, evento 1) consta que o primeiro
diagnóstico de câncer da Sra. Claudia se deu em 09/2017.

 6. Entretanto, a CAIXA trouxe no recurso o extrato (doc. 18 do evento 20)
demonstrando que a conta n. 00024648-1, ag. 880, na verdade, foi aberta em 07/2015,
possuindo vasta movimentação financeira no período de 07/2015 a 02/2018. Verifica-se ainda
que o maior fluxo de movimentação financeira se deu a partir de 07/2017, quando a conta
passou a ter um grande número de depósitos de valores.

7. Diante dos dados descritos acima, entendo que o motivo pelo qual o autor
alega ter aberto a conta se mostra inverídico, já que a CEF comprovou que a mesma já havia
sido aberta desde 07/2015. Entretanto, há de se analisar se a referida conta poupança foi ou
não encerrada de forma ilegal pelo banco.
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8. Compulsados os autos, observa-se que a CEF trouxe parecer do Setor de
Segurança informando sobre a possibilidade de fraude com a conta poupança n. 00024648-1,
ag. 880, circunstância que levou a um primeiro bloqueio da conta, em 14/08/2017. Entretanto,
a conta continuou ativa porque, segundo a CEF, o cliente compareceu à agencia e informou
que o grande fluxo de movimentação tinha fundamento na venda de produtos pela internet,
constando no parecer do doc. 19, evento 20, a seguinte informação ao setor de segurança da
CEF “O cliente é funcionário público e seu salário está sendo creditada na conta em questão;
Ainda, o cliente declarou a um outro colega da agência, ser essa movimentação uma "espécie
de pirâmide", contradizendo novamente sua fala anterior.”

9. Verifica-se ainda que, após nova suspeita de fraude mediante uso de conta
bancária, devido ao volume de movimentação financeira atípica, em 21/01/2018 a conta do
autor foi bloqueada novamente. No parecer de segurança da CEF consta a seguinte
informação (doc. 20, evento 20):

 “Recebemos a informação do cliente ORION NOVAES BARBOSA,
0880.013.24648-1, CPF: 560.707.727-68, de que sua conta encontra-se bloqueada. A
informação do mesmo é de que vende produtos pela Internet, perfumes, e que várias pessoas
fazem depósitos em sua conta através de agências da CAIXA pelo país. Informamos ainda
que o mesmo afirma que o Banco do Brasil não monitora sua conta como a CAIXA e ainda,
que sua conta já havia sido bloqueada anteriormente, liberada após ter sido informado que
tal fato não mais ocorreria.”

10. Fato relevante é que, consta no documento “denúncia 3, evento 20” cópia de
uma denúncia recebida por clientes da CEF através de mensagem de aplicativo de celular,
demonstrando forte suspeita de uso da conta da CAIXA em nome do autor para aplicação de
golpe, motivo pelo qual a conta foi posteriormente e imediatamente encerrada.

11. Pois bem, diante de todo o exposto, verifica-se que não houve ato ilícito do
banco, que agiu em nome da segurança de seus clientes e na tentativa de combate à crimes
financeiros. Com efeito, outra não seria a conduta esperada do Banco após o recebimento de
mensagem de que uma de suas contas estaria sendo utilizada para aplicação de golpe
financeiro, como consta na denúncia 3 do evento 20.

12. Deste modo, entendo que a postura adotada pela instituição financeira foi
totalmente condizente com os procedimentos padrões de segurança e não se mostra
desarrazoada ou abusiva, tendo sido pautada no dever de segurança para com seus clientes,
bem como no intuito de coibir a prática de crimes financeiros.

13. Diante de todo o exposto, não restando comprovada atuação ilícita do réu,
reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos da
fundamentação supra.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária.

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA CEF PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos da
fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000236357v2 e do código CRC 9bcdaf3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0003571-21.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO CARLOS GONCALVES FRAGA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício assistencial
de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do primeiro requerimento administrativo,
em 18/09/2017. (evento 1, fl.17)

Sentença (evento 62): julgou improcedente o pleito, em razão de não ter sido verificada
incapacidade de longa duração pela perícia judicial, bem como pelo fato de não haver
limitações funcionais.  

Razões da parte recorrente (evento 67): diz que a incapacidade da parte autora é flagrante,
conforme laudos particulares que indicam a sua doença, pois devido às condições de saúde
mental do recorrente não é possível o seu retorno ao exercício da profissão. 

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art.
203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio
da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
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Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto,
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da
assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o
direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário,
fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos
no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o
§ 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
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10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela
“incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art. 20, § 2º,
da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de deficiência, ao
dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois anos,
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos
seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.
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Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 -
BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS
DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da
assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de
deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei
8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício em
questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da incapacidade
decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade
familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental
(esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício
postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei
nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per
capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal
tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério
matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013),
a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional no
mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem ser
fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária,
deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto
no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo
em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, bem como se pode ser considerada deficiente
ou com incapacidade de longa duração/prazo.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual: açougueiro, porém no momento está desempregado (evento 16);

b) idade atual: 50 anos (03/06/1969, evento 16, fl.145);

c) laudos/exames médicos: particulares
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(evento 1, Outros 2)

* Laudo Social da DPU/ES, 09/11/2017 - família unipessoal, reside em casa cedida por
parente, em alvenaria, com 2 cômodos e banheiro, com cobertura em laje, com piso em
cerâmica, com rachaduras e infiltração. Não possui acesso aos serviços formais de
energia elétrica, água tratada e rede de esgoto. A casa dispõe apenas de uma cama, uma
televisão e uma panela de arroz elétrica. Não possui renda familiar. Recebe apenas R$ 85,00
do programa Bolsa Família do Governo Federal.

* Declaração da Prefeitura Municipal de Vitória - a parte autora encontra-se incrita no
Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, com última atualização em 28/07/2017, a
qual declarou renda zero. 

(evento 1, Outros 3)

* Laudo médico de 14/08/2017 - o paciente apresenta sequela de fratura com grande lesão de
partes moles em perna esquerda;

* Laudo de médico especialista em psiquiatria, sem data - paciente com quadro de insônia,
depressão, com alucinação e pensamento suicida, sem condições de exercer suas funções
laborais, com histórico de AVCs com perda auditiva, diabetes, hepertensão, asma crônica e
prostatite crônica;

* Laudo da fl.43 ilegível;

* Resultado de exame de ressonância magnética do crânio de 03/07/2000;

* Laudo de 09/07/2018 - necessidade de afastamento do trabalho por 90 dias;

* Laudo de 10/06/2003 - relata atendimento realizado no Hospital São Lucas;

* Laudo de 29/05/2017 - relata internação em 01/06/2000;

* Laudo de 10/10/2017 - relata doenças e prescreve medicamentos;

* Laudo de 26/10/2017 - relata doenças acometidas e os medicamentos utilizados;

* Laudo de 08/11/2017 - sem condições de exercer atividade laborativa;

* Laudo da DPU de 19/10/2017 - descreve as doenças, a limitação máxima para o exercício
de atividades laborativas com início há 10 anos e diz que são permanentes.

* Laudo de 11/11/2017 - relata a doença da parte autora;

* Laudo com data ilegível - atesta as doenças apresentadas;

* Laudo de 10/10/2017 - encaminhamento ao psisicólogo;

* Laudo de 23/07/2008 - atesta as doenças da parte autora;
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* Laudo de 25/03/2009 - determina o afastamento do trabalho por 30 dias;

* Laudo de 19/08/2008 - determina o afastamento do trabalho por 90 dias;

(evento 1, Outros 3)

* Resultado de exame de radiografia do joelho esquerdo - 08/12/2017

d) laudos/exames médicos: SABI (evento 51, Outros 32)

* 09/07/2008, 14/10/20018, 16/01/2009, 01/04/2009 - existe incapacidade laborativa;

* 21/07/2009 - não há elementos técnicos para prorrogação do benefício, não existe
incapacidade laborativa;

* 21/08/2009, 28/11/2017 - não há incapacidade laborativa.

Foi realizada uma perícia médica judicial, sendo que foi constatada sua capacidade laboral
(evento 27, Outros 19), tendo o expert dito o seguinte: "O periciando é portador de
Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Asma, Acidente Vascular (AVC),
Transtorno depressivo recorrente sem especificação e transtorno ansioso não especificado. O
autor necessita de tratamento regular para HAS, DM, pois essas patologias citadas se não
tratada podem desencadear um novo AVC, sendo estas um dos principais fatores de risco.
Com relação aos transtornos psiquiátricos são passíveis de ocorrer em qualquer pessoa,
esteja trabalhando ou estudando, por exemplo. Muitas vezes o trabalho é parte integrante do
tratamento psiquiátrico. No estágio atual da doença não há necessidade de afastamento ou
incapacidade em relação ao trabalho. São doenças crônicas que precisam de tratamento
médico regular, que no momento não apresentam elementos que o incapacite". Concluindo
pela ausência de incapacidade laborativa e de limitações funcionais.

Depreende-se, de tudo que lido, que não há incapacidade e, caso realmente existente, seria no
máximo parcial e temporária, podendo exercer diversas atividades sem esforço intenso.

Ressalto que o benefício de amparo social tem natureza distinta daqueles previdenciários por
incapacidade, como o auxílio-doença que é devido até mesmo para incapacidade parcial e
temporária. Para o LOAS, a incapacidade tem que ser de longa duração e total, para todas as
funções, dependendo do contexto social, o que não é o caso dos autos.

Os laudos médicos particulares não podem prosperar a fim de invalidar a conclusão
apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não
significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado
médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo. Neste
sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico particular é
prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio,
imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há
de prevalecer sobre o particular”.
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Registre-se, ainda, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do
feito, sem, contudo, vincular o juiz, o qual utiliza-se de todos os elementos presentes nos
autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos particulares, a situação e
características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socio-
econômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade
controvertida trazida pelas partes.

Assim, ausentes um dos requisitos (incapacidade total de longa duração), o benefício não é
devido.

Destarte, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o
autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000259900v20 e do código CRC 74622620.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:53
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RECURSO CÍVEL Nº 5007637-24.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALIMAR HOLZ (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO HOLZ (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício assistencial
de Amparo Social ao Deficiente (LOAS).

Sentença (evento 49): julgou improcedente o pleito, dado que o rendimento auferido
pelos genitores da parte autora é suficiente para mantença de todos do núcleo familiar aferido,
sendo bem superior a ¼ de salário mínimo per capita.

Razões da parte recorrente (evento 61): a parte autora diz que a sentença deve ser reformada,
tendo em vista sua flagrante incapacidade de longa duração, bem como  que possui muitos
gastos com medicamentos adquiridos na rede particular.

VOTO

Sobre o tema, a Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88).

Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio da dignidade da
pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva da República
(art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos
fundamentais.

Deve este postulado voltar-se com redobrado empenho para o resguardo daqueles frágeis
círculos integrados por pessoas cujo grau de exposição às adversidades é notavelmente
superior à média do corpo social, reclamando constantes cuidados com a saúde, locomoção,
alimentação, etc. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
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IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a
vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência
médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito
do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
incapacidade, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos
peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
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deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). A propósito:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Ar t. 203, V, da
Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 2
03, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de
um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art.
20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade d a norma pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se
incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito
financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que
permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance
do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade
do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos
preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei
8.742/1993 . A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia
quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela
LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério
objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social
das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que
estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais
como: a Lei 10.836 /2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o
Programa N acional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a
Lei 9.533/97 , que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que
instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O
Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores
posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a
ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas
(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (suc essivas modificações legislativas dos
patamares econômicos utilizados como crit érios de concessão de outros benefícios
assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial,
sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. RE 567985 – 03/10/2013 - STF

Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 - INCAPACIDADE E
MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 - BENEFÍCIO DEFERIDO -
JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O Legislador
Constituinte determinou como um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário
mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88).
2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a
concessão do benefício em questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da
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incapacidade decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de
miserabilidade familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência
mental (esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício postulado. A
única renda familiar provém de seus genitores, que recebem aposentadoria. Contudo, essa não
deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O
artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como requisito para o reconhecimento da situação de
miserabilidade que a renda familiar per capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito
embora o Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a
constitucionalidade do critério matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente
(RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade desse dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para
a definição de miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem
ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, deve
prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 7- Com relação ao
pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto no enunciado nº 421 da
Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo em vista que o devedor é
Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante do Rio de Janeiro, não havendo
confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo, moderadamente, os honorários
advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, eis que o critério combatido é meramente o
financeiro, além do próprio INSS reconhecer o impedimento de longo prazo, reafirmado pelos
laudos médicos particulares.

Quanto à renda, restou registrado nos autos que a parte autora reside com seus genitores e um
irmão, com renda advinda de ambos os genitores em valor pouco superior a um salário
mínimo mensal, cada um, daí se conclui que nenhum dos genitores precisa se afastar do
trabalho para cuidar do filho, possuindo plena disponibilidade laborativa.

Os genitores laboram no meio rural, o que significa que muitas vezes estão laborando, mas
não estão contribuindo para o RGPS, em razão da grande informalidade existente no meio
campesino, sendo assim, o fato de a genitora não possuir contrato vigente, como mencionado
no recurso, não significa que não esteja auferindo renda.

Observa-se ainda que, apesar de a genitora ter parado de contribuir em 12/2018 sob a rubrica
de empregado, seu marido continuou com contrato vigente e efetuando contribuições
regulares, sendo ambos contratados pelo mesmo empregador (Marcos Antonio Berger),
circunstância que reafirma o que foi mencionado acima. (CNIS - sentença, ev. 49)

Registro ainda que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos
acessórios advindos dos problemas de saúde da parte autora podem ser suportados pelo
Estado, pois, em sua maioria é fornecido pelo sistema único gratuito de saúde e, ainda que
não fossem, não restou comprovada a negativa administrativa no fornecimento desses
medicamentos ou de atendimento médico.
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Ressalto que a partir do julgamento do RE 567985, que permitiu que outros critérios fossem
usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, a TNU alterou seu entendimento quando do julgamento do
PEDILEF N. 5009459-52.2011.4.04.7001/PR, ocorrido em 09/04/2014:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão proferido pela Turma
Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou provimento ao recurso da parte autora,
mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença de improcedência do pedido de
benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da miserabilidade. [...] 8. No caso
em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda de membro
idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da natureza do
benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido não fez
nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no entanto, da
sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a situação do grupo
familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a concessão do benefício
almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a verificação social não
demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado. Conforme auto de
constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao contrário, a autora
vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo para o seu conforto.
Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social –informada pelos
princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade do cidadão e à sua
autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser adotado para aferir o
requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que, invariavelmente, deve ser
estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per capita do grupo seja
superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.” 9. A propósito, a Excelsa Corte, em
sede de recurso extraordinário com repercussão geral (RE 567.985/MT - trânsito em julgado
em 11/12/2013), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS, que considera
incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Verificou-se,
segundo o STF, a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias
mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações
legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 10. A compreensão da máxima Corte
de Justiça brasileira, ao declarar a inconstitucionalidade da sobredita norma sem pronúncia
de sua nulidade, é de que o critério legal objetivo do art. 20, § 3º, da LOAS, não mais pode,
por si só, fundamentar juízo denegatório do benefício assistencial a título de ausência de
comprovação da situação de miserabilidade. 11. Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão
hostilizado não se ateve à renda per capta para concluir pela ausência de prova da
hipossuficiência econômica. A constatação de que a renda per capita formal é inferior a ¼
do salário mínimo não é suficiente, por si só, para determinar a concessão do benefício em
foco. Esta TNU, em acórdão da minha relatoria (PEDILEF N. 5009459-
52.2011.4.04.7001/PR), decidiu que a renda inferior a ¼ do salário mínimo não induz
presunção absoluta quanto ao estado de miserabilidade. Confira-se o seguinte excerto do
referido julgado: “Diferentemente do que vem sendo decidido pelo STJ e por este Colegiado,
comungo do entendimento da 3ª TR do Paraná, pois entendo que a miserabilidade não pode
ser presumida, muito menos de forma absoluta, sobretudo quando, como ocorre no caso dos
autos, outros elementos de convicção apontam no sentido da sua ausência. E assim entendo
porque a Seguridade Social é regida, dentre outros, pelo “princípio da seletividade” (Art.
194, II, da CF/88), traduzido na noção de que os seus benefícios e serviços devem ser
oferecidos e prestados nos casos de real necessidade. É de conhecimento notório que a
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economia brasileira é marcada por alto percentual de informalidade, não sendo raros os
casos de famílias que, a despeito de não registrarem renda formal, ostentam qualidade de
vida satisfatória, de acordo com padrões internacionalmente aceitos.” (TNU – Ac. Unânime
- Seção de 9/04/2014) 12. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com
a mais recente jurisprudência desta Turma Nacional, o que obsta o conhecimento do incidente
nos termos da Questão de Ordem nº 13. 13. Incidente de uniformização de jurisprudência não
conhecido. A Turma Nacional de Uniformização não conheceu do incidente de uniformização,
nos termos do voto-ementa do juiz federal relator. (PEDILEF 200870950006325, JUIZ
FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, TNU, DOU 21/08/2015 PÁGINAS
235/306.)

Pela análise dos autos, verifico que a parte autora possui condições de se manter ou ser
mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício assistencial é indevido, já
que a aferição que ora se faz é pela ausência de miserabilidade ou mesmo vulnerabilidade
social.

Realço que essa é a melhor interpretação do sentido da norma assistencial, de atender aqueles
que demonstrem a efetiva necessidade alimentar, ainda que isso importe corrigir a literalidade
de outras normas, como o Estatuto do Idoso, que determina seja ignorada a verdade real, qual
seja, o recebimento de um salário mínimo por um de seus entes. Ora, a não observância dos
fatos concretos colocaria em risco o equilíbrio atuarial e financeiro da própria Assistência
Social, ramo da Seguridade Social que, por sua vez, deve garantir a todos verba alimentar
suficiente para as contingências da vida, principalmente a incapacidade e idade avançada, mas
desde que observada a seletividade, princípio que visa justamente garantir o sistema.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Diante ao exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em
razão da gratuidade de justiça deferida.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241261v10 e do código CRC f9f4db6e.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5002801-08.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR BARCELOS CRISTO FERREIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRIDO: PANMELA DE SOUZA BARCELOS CRISTO (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-
doença, bem como o pagamento dos valores atrasados com correção monetária pelo IPCA e
juros de mora, a partir da citação, pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela
Lei nº 11.960/09.

Recorreu a autarquia federal pleiteando a reforma dos consectários, sob o fundamento de que
enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF,
mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009.

VOTO

Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes teses:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial
aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo
que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada, sob pena de
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enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de índice já
reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável para fins
de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação do artigo 1º-F da
Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF,
datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o IPCA
para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual acima.

Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual modulação de seus
efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo,
caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual modulação de seus
efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da sentença/execução.

Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Custas ex lege. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art.
1º da Lei nº 10.259/2001.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241267v3 e do código CRC 13087aaa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 0010122-88.2016.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JHONES DA CONCEICAO CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício assistencial
de Amparo Social ao Deficiente (LOAS), a partir do requerimento administrativo
(06/03/2007, ev1,fl.9).

Sentença (evento 59): julgou improcedente o pleito em razão de não ter sido verificada
incapacidade de longa duração pela perícia judicial, pois mesmo tendo sido constatado que a
parte autora possui déficit auditivo, essa alteração não apresenta incapacidade ou redução de
sua incapacidade para as atividades habituais. 

Razões da parte recorrente (evento 65): alegou cerceamento de defesa, pois não foi deferido o
pedido de nova perícia com especialista em otorrinolaringologista ou com outro perito de
confiança do juízo. Diz que o laudo pericial é contraditório e incongruente pois ao invés de
analisar a deficiência da parte autora, limitou-se a verificar a sua capacidade para o labor, e
ainda não confirmou a deficiência da parte autora. Afirma que a incapacidade da parte autora
é flagrante, conforme laudos particulares que indicam sua doença, exames e demais
documentos juntados que indicam impedimento sensorial de longo prazo. 

VOTO

Quanto ao cerceamento de defesa alegado pela parte autora referente à consideração do laudo
pericial, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes dos autos
foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o julgador no
tangente à incapacidade do segurado. Inclusive, todos os aspectos narrados pela parte autora,
acerca de seus problemas de saúde, foram considerados pelo perito em sua análise, bem como
os quesitos do Juízo se mostraram suficientes ao pleno convencimento daquele e deste
julgador, ao passo que aqueles apresentados pela parte, inclusive em eventual
complementação, reproduzem, em sua maioria, aos do Juízo, portanto, foram respondidos a
contento e não há omissão ou contradição relevantes que maculem sua aferição ou mesmo a
conclusão apresentada.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar as patologias da parte
autora porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
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válido para verificação da incapacidade. À propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art.
203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio
da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto,
os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
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§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da
assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.(Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o
direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de
impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário,
fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos
no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

§ 9o Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o
§ 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído pela Lei nº 12.470, de
2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de
30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela
“incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art. 20, § 2º,
da Lei n. 8.742/93.

A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de deficiência, ao
dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois anos,
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em interação com
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diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos
seguintes termos:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). Nesse mesmo sentido, o TRF2:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº 10.741/03 -
BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS
DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou como um dos objetivos da
assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de
deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida pela sua própria família (art. 203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei
8742/93, estabelece dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício em
questão, quais sejam 1. a comprovação da idade avançada ou da incapacidade
decorrente de a pessoa ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade
familiar. 3 - Quanto à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental
(esquizofrenia) e tem seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a
situação exposta nos autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício
postulado. A única renda familiar provém de seus genitores, que recebem
aposentadoria. Contudo, essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei
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nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda familiar per
capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o Supremo Tribunal Federal
tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF, a constitucionalidade do critério
matemático do artigo sob exame, em julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013),
a Suprema Corte reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional no
mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir requerimento, devem ser
fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando
deverá ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária,
deve prevalecer, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
7- Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto
no enunciado nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo
em vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão integrante
do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e do devedor, fixo,
moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2014.)

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) profissão habitual:desempregado (ev1 qualificação);

b) idade atual: 29 anos (25/10/1990, fl. 013 ev1);

c) laudos/exames médicos: fls. 20-27, 174-185 (particulares) e fls. 28 (SABI).

Foi realizada perícia médica judicial, com complemento, sendo que, em ambas as ocasiões,
foi constatada sua capacidade laboral (eventos 36 e 52), tendo afirmado que a parte autora
padece tão somente de déficit auditivo (CID:H91). Concluiu o perito: "Conforme avaliação
pericial a parte Autora apresenta a patologia descrita (deficiente auditivo), mas não
apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não
há alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir
tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução do Autor,
concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho, sendo considerado apto para suas
atividades". 

Nos esclarecimentos afirmou o perito o seguinte: “Em atenção à impugnação de folhas
165/173, esclarece esta Perita que não desprezou a audiometria de folha 26, ou seja, o
Requerente apresenta “perda auditiva sensorioneural bilateral”, que está englobada no CID
H91 - déficit auditivo, haja vista que a deficiência auditiva é medida em graus - leve,
moderado, acentuado, severo e profundo, e mensurados em decibéis (dB). Dessa maneira,
pelo referido exame o Requerente apresenta  incapacidade de ouvir sons abaixo de 90
decibéis OD e de 95 decibéis no OE, razão pela qual o grau da perda auditiva é de severa a
profunda, senão vejamos:... Nesse sentido, registra-se que há diferença entre o surdo, que não
escuta absolutamente nenhum tipo de som, e o deficiente auditivo, que é capaz de captar
alguns sons e ruídos, e que pode ter sua deficiência reduzida com o uso de aparelhos
auditivos, de modo que o surdo não é necessariamente mudo, pois sua mudez é apenas uma
consequência da deficiência. Portanto, apesar do reconhecimento desta Perita do déficit
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auditivo anunciado, entendeu que o Autor não estaria incapaz para o exercício de atividade
laborativa, de modo que entende que caberá ao Juízo valorar se seria o Autor ‘’pessoa com
deficiência’’ a luz da lei, considerando o dB encontrado". 

Depreende-se, de tudo que lido, que o recorrente possui déficit auditivo (CID:H91) desde a
infância, de natureza não reversível, com perda auditiva sensorioneural bilateral, com
incapacidade de ouvir sons abaixo de 90 decibéis no ouvido direito e de 95 decibéis no ouvido
esquerdo, o que caracteriza perda auditiva em grau severo a profundo. Porém, segundo atesta
o perito, a parte autora pode ter a sua deficiência reduzida com o uso de aparelhos auditivos,
não sendo considerado, portanto, incapaz para o exercício de atividade laborativa. Sendo
assim, concluo que não há incapacidade, podendo, inclusive, exercer a sua última atividade
como empacotador de supermercado ou outras atividades de acordo com a sua limitação
física.

No caso, om recorrente possui capacidade para exercer diversas funções com o uso de
aparelho auditivo, ao passo que, até mesmo para a sua última função laboral, não apresenta
qualquer limitação. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART.
203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA
E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA INDEPENDENTE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a
Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) garantem um salário mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
independentemente de contribuição à seguridade social. 2. Os requisitos para a
concessão do benefício de prestação continuada estão estabelecidos no art. 20 da Lei n.
8.742/93. São eles: i) o requerente deve ser portador de deficiência ou ser idoso com 65
anos ou mais; ii) não receber benefício no âmbito da seguridade social ou de outro
regime e iii) ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo
(requisito para aferição da miserabilidade). 3. O Col. STF, ao apreciar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, declarou que a regra constante do art. 20, § 3º, da
LOAS não contempla a única hipótese de concessão do benefício, e sim presunção
objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da necessidade assistencial em
cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda "per capita" ultrapasse o valor
de ¼ do salário mínimo, cabendo ao julgador avaliar a vulnerabilidade social de
acordo com o caso concreto. 4. Firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, para
fins de cálculo da renda familiar mensal, não deve ser considerado o benefício (mesmo
que de natureza previdenciária) que já venha sendo pago a algum membro da família,
desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte na aplicação analógica do
parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Precedentes. 5.
Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos (físico, mental,
intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2 anos) que podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. Tal deficiência e o grau de impedimento devem ser aferidos mediante avaliação
médica e avaliação social, consoante o § 6º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência
Social. 6. A incapacidade para a vida laborativa deve ser entendida como incapacidade
para vida independente, para efeitos de concessão de benefício de prestação
continuada. 7. Na hipótese, a autora, conforme laudo médico de fls. 95-99, estudante,
com 08 anos de idade, tem diagnóstico de deformidade congênita nos joelhos e nos pés,
com alteração da marcha, entretanto, anda sem dificuldade e sem necessidade de uso de
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equipamentos, apresentando incapacidade parcial para algumas atividades, não
necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades diárias. Conclui o
laudo informando que a autora é portadora de deficiência, mas não é incapaz para a
vida independente e, futuramente, apresentará incapacidade laborativa apenas parcial.
Assim, não há prova de ser portadora de deficiência que a incapacite para a vida
independente e futura atividade laboral. Por sua vez, o laudo social de fls. 60-61 indica
que a autora vive, em casa própria, na zona urbana, com dois irmãos menores, sua mãe
e o pai, assalariado, auferindo um salário mínimo mensal, em casa própria, com acesso
a serviços na zona urbana. A família, também, é beneficiária do programa Bolsa
Família, com o valor de R$ 112,00 (cento e doze reais). Em razão da inarredável
concorrência dos requisitos ao gozo do benefício em tela, a ausência de adequação da
deficiência física comprovada pelo autor aos requisitos legais, por si só, já é suficiente
para a negativa de sua pretensão, independentemente da suscitada condição de
miserabilidade. 8. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de
nova demanda pelo requerente na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas
na causa. Precedentes. 9. Remessa oficial e apelação do INSS providas. Sentença
reformada.
(AC 00295122320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE
SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:26/05/2015

Ressalto que o benefício de amparo social tem natureza distinta daqueles previdenciários por
incapacidade, como o auxílio-doença que é devido até mesmo para incapacidade parcial e
temporária. Para o LOAS, a incapacidade tem que ser de longa duração e total, para todas as
funções, dependendo do contexto social, o que não é o caso dos autos.

Há de se dizer que exames e laudos médicos particulares que a confirma (incapacidade) não
pode prosperar a fim de invalidar a conclusão apresentada a partir da perícia judicial. Isso
porque tal fato – diagnóstico de doença - não significa, por si só, incapacidade, esta deve ser
constatada por perícia médica, pois o atestado médico particular equipara-se a mero parecer
de assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em
favor do parecer do perito do juízo. Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do
Espírito Santo, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Registre-se, ademais, que a perícia médica judicial tem o escopo de auxiliar o julgamento do
feito, sem, contudo, vincular o juiz, o qual utiliza-se de todos os elementos presentes nos
autos para sua convicção, tais como os laudos e exames médicos particulares, a situação e
características pessoais da parte autora (função, idade, grau de escolaridade, inserção socio-
econômica etc.) para conjugar com o laudo pericial judicial produzido a partir da realidade
controvertida trazida pelas partes.

Ademais, no laudo social acostado aos autos (evento 14, fls.110-116), confeccionado em
04/03/2017, ficou esclarecido que a parte autora reside  com a sua genitora, com seu padrasto
e com mais três irmãos de 10, 18 e 20 anos de idade. A renda mensal é obtida da atividade
laborativa do padrasto como ajudante de pedreito, no valor de R$ 800,00 (renda variável) e do
recebimento do benefício Bolsa Família no valor mensal de R$ 40,00 e os gastos mensais
giram em torno de R$ 1.080,00, sendo R$ 400,00 com alimentação, R$ 230,00 com água, luz
e gás e R$ 450,00 com aluguel,  e mais R$ 50,00 com medicamentos para a genitora.
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Registro que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos acessórios
advindos dos problemas de saúde da parte autora podem ser suportados pelo Estado, que em
sua maioria é fornecido pelo sistema único gratuito de saúde e ainda que não fossem, não
restou comprovado negativa administrativa desses medicamentos/atendimento médico. 

Pelo laudo da assistente social (evento 14, fls.110-116) observa-se que a parte autora reside
em imóvel em alvenaria, piso de cerâmica, que possui 7 cômodos, provido de energia elétrica,
água encanada, coleta de lixo regular, rede de esgoto, localizado em área de fácil acesso, em
condições razoáveis de habitação, com móveis simples e sem outros eletrodomésticos além de
TV, ventilador, tanquinho, máquina de lavar roupas e fogão, todos em boas condições de uso.
Assim, diante de todo o contexto dos autos entendo que a parte autora possui meios dignos de
sobrevivência e que não restou preenchido o critério da miserabilidade para fins de
restabelecimento do LOAS. 

Ausentes os requisitos, o benefício não é devido.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o
autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

Nesses termos, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000226925v33 e do código CRC 222d7b5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5019679-08.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MIQUEIAS PEREIRA DE SOUZA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de amparo social ao
deficiente (LOAS), desde 28/06/2018 (DER, ev.1, doc. 12).

Sentença (evento 30) julgou improcedente o pleito, em razão da ausência de impedimento de
longa duração.

Razões da parte recorrente (evento 39): a parte autora, diz que há incapacidade total e
permanente, tendo em vista bloqueio congênito do coração e por consequência da sua
patologia, necessita de implante de marcapasso definitivo, exigindo cuidados constantes de
sua genitora.

O ponto controvertido, portanto, é a condição física da parte autora, qual seja, se existe
deficiência de longa duração.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de
proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art.
203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio
da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva
da República (art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os
demais direitos fundamentais.

Deve este postulado voltar-se com redobrado empenho para o resguardo daqueles frágeis
círculos integrados por pessoas cujo grau de exposição às adversidades é notavelmente
superior à média do corpo social, reclamando constantes cuidados com a saúde, locomoção,
alimentação, etc. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
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IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser
a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e
os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada
pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência)

§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto)
do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4o  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro
regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza
indenizatória.(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5o  A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de
prestação continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
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§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação
social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de
2011)

§ 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu
encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o  A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.(Incluído pela Lei nº
9.720, de 30.11.1998)       

§ 9o  Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem
não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que
se refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015) (Vigência)

§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste
artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 
    (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 11.  Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.(Incluído pela
Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide
Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela
“incapacitada para a vida independente e para o trabalho”, na redação original do art. 20, § 2º,
da Lei n. 8.742/93. A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da
condição de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo
mínimo de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, “os quais, em
interação com diversas barreiras” poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos
seguintes termos:
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Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:    

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). A propósito:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Ar t.
203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS),
ao regulamentar o art. 2 03, V, da Constituição da República, estabeleceu os
critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade d a norma pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93
que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei
teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que
situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance
do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais
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contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de
inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993 . A decisão
do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à
aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela
LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real
estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes.
Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos
para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836
/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa
N acional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola;
a Lei 9.533/97 , que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a
Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados
a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões
monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da
intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas,
econômicas e sociais) e jurídicas (suc essivas modificações legislativas dos
patamares econômicos utilizados como crit érios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. RE
567985 – 03/10/2013 - STF

Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº
10.741/03 - BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA -
HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou
como um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo de
benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família (art.
203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois
requisitos cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1.
a comprovação da idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa
ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto
à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental (esquizofrenia) e tem
seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a situação exposta nos
autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício postulado. A única
renda familiar provém de seus genitores, que recebem aposentadoria. Contudo,
essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda
familiar per capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o
Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF,
a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob exame, em
julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte
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reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo
legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor
da Lei nº 11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de
poupança. Quanto à correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da
Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice
que melhor reflete a inflação acumulada do período. 7- Com relação ao
pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto no enunciado
nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo em
vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão
integrante do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e
do devedor, fixo, moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00
(cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER,
TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::11/07/2014.)

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) idade atual: 1 ano (evento 1, doc. 6);

b) laudos/exames médicos: evento 1, doc. 11 e 13 (particular) e ev. 14
(avaliação administrativa- INSS).

A perícia médica judicial (evento 15), realizada em 01/03/2019 por profissional especializado
em medicina do trabalho, em suas conclusões, foi clara em afirmar que a parte autora padece
de bloqueio congênito do coração e, por consequência da sua patologia, necessita de implante
de marcapasso, contudo, sem impedimentos para a participação plena em sociedade (quesito
13). Além disso, a perícia declarou que o autor necessita do acompanhamento de adultos para
todos os atos do cotidiano em razão de possuir apenas 1 ano de idade (quesito 9). O douto
perito afirmou ainda que a criança possui aptidão física e mental para executar brincadeiras
próprias da sua faixa etária (quesito 7), bem como que está apta a frequentar creche/escola
(quesito 6).

Ressalto que o recorrente juntou laudos médicos particulares (ev.1, doc. 11 e 13) que não
tecem conclusões quanto a capacidade/incapacidade da criança em exercer as atividades
esperadas/compatíveis com a sua idade, bem como impedimentos/limitações ao convívio em
sociedade.

No caso, sabe-se que a criança reside com seus genitores e irmão, situação que possibilita até
mesmo que seus genitores, com pouca idade (33 anos o pai – ev.1, doc. 9- e 26 anos a mãe -
ev.1, doc. 14) e em plenas condições físicas, possam trabalhar, não tendo que dedicar
cuidados extraordinários ao recorrente, o qual pode frequentar a creche regularmente, como
bem mencionado na pericia médica judicial (quesito 6, ev.15).
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Assim, ausentes um dos requisitos (incapacidade total de longa duração), o benefício não é
devido, mesmo que presente situação de fragilidade social.

Nesses termos, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça
deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000236415v4 e do código CRC d5a57bd5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5006243-79.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DAIANY MOREIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de amparo social ao
deficiente (LOAS) desde a cessação em 2009 (ev.6, doc. 7).

Sentença (ev. 38): julgou improcedente o pleito, em razão da mudança da situação financeira
do núcleo familiar em 2005, no qual o genitor auferia mais de um salário mínimo, bem como
em 2011, quando a genitora também passou a laborar e auferir renda e, estando atualmente
casada, desde 2017, o cônjuge também labora e aufere mais de um salário mínimo.

Razões da recorrente (ev. 44): a parte autora diz que faz jus a concessão do benefício
assistencial nos termos da constituição federal, bem como o critério financeiro de ¼ de salário
mínimo per capita deve ser relativizado.

 

VOTO

O decisum ora atacado combateu todos os pontos de irresignação da parte recorrente de forma
clara e exauriente.

Sobre o tema, a Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação
gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes
físicos (art. 203, da CRFB/88).

Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio da dignidade da
pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva da República
(art. 1o, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos
fundamentais.

Deve este postulado voltar-se com redobrado empenho para o resguardo daqueles frágeis
círculos integrados por pessoas cujo grau de exposição às adversidades é notavelmente
superior à média do corpo social, reclamando constantes cuidados com a saúde, locomoção,
alimentação, etc. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 446



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 460/596

5006243-79.2018.4.02.5001 500000238008 .V4 JESX51399© JES7058

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser
a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de
eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte
normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a
edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, 11.09.2001;
no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim
redigida:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e
os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de
natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as
demais pessoas;

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com
deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2
(dois) anos.

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo.
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§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo
beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro
regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza
indenizatória.

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de
prestação continuada.

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de incapacidade, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas
por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a
concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é,
incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida
por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social
ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567985, concluiu pela
inconstitucionalidade parcial do § 3.º do artigo 20, da Lei n.° 8.742/93, a fim de permitir que
outros critérios possam ser usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, ou seja, não mais o critério objetivo
(renda per capita). A propósito:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Ar t.
203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS),
ao regulamentar o art. 2 03, V, da Constituição da República, estabeleceu os
critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade d a norma pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93
que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei
teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que
situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance
do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais
contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de
inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993 . A decisão
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do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à
aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela
LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se
contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real
estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes.
Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos
para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836
/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa
N acional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola;
a Lei 9.533/97 , que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a
Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados
a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões
monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da
intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas,
econômicas e sociais) e jurídicas (suc essivas modificações legislativas dos
patamares econômicos utilizados como crit érios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. RE
567985 – 03/10/2013 - STF

Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - LEI Nº 8.742/93 -
INCAPACIDADE E MISERABILIDADE COMPROVADAS - LEI Nº
10.741/03 - BENEFÍCIO DEFERIDO - JUROS -CORREÇÃO MONETÁRIA -
HONORÁRIOS DEFENSORIA. 1 - O Legislador Constituinte determinou
como um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo de
benefício à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua própria família (art.
203, V, CF88). 2 - O art. 20 e parágrafos, da lei 8742/93, estabelece dois
requisitos cumulativos para a concessão do benefício em questão, quais sejam 1.
a comprovação da idade avançada ou da incapacidade decorrente de a pessoa
ser portadora de deficiência; e 2. o estado de miserabilidade familiar. 3 - Quanto
à incapacidade, a autora é portadora de deficiência mental (esquizofrenia) e tem
seu pai como curador legal. 4- Quanto à miserabilidade, a situação exposta nos
autos, é suficiente para comprovar o seu direito ao benefício postulado. A única
renda familiar provém de seus genitores, que recebem aposentadoria. Contudo,
essa não deve ser computada -art. 34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso). 5 - O artigo 20, § 3º, da Lei 8.742/93, erigiu como
requisito para o reconhecimento da situação de miserabilidade que a renda
familiar per capita não supere 1/4 do salário mínimo. Muito embora o
Supremo Tribunal Federal tenha inicialmente declarado, na ADI 1232/DF,
a constitucionalidade do critério matemático do artigo sob exame, em
julgado mais recente (RE 567985, de 03/10/2013), a Suprema Corte
reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade desse dispositivo
legal, permitindo a adoção de outros parâmetros para a definição de
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miserabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Regional no mesmo sentido. 6 - Os juros moratórios, contados a partir
requerimento, devem ser fixados em 1% ao mês até a data da entrada em vigor
da Lei nº 11.960/2009, quando deverá ser aplicado o índice da caderneta de
poupança. Quanto à correção monetária, deve prevalecer, desde a vigência da
Lei nº 11.960/2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice
que melhor reflete a inflação acumulada do período. 7- Com relação ao
pagamento dos honorários advocatícios, deve-se seguir o disposto no enunciado
nº 421 da Súmula do Colendo Tribunal de Justiça. No caso em tela, tendo em
vista que o devedor é Autarquia Federal e a Defensoria Pública é órgão
integrante do Rio de Janeiro, não havendo confusão entre as pessoas do credor e
do devedor, fixo, moderadamente, os honorários advocatícios em R$ 50,00
(cinquenta reais).
(AC 201402010040864, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER,
TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::11/07/2014.)

No caso em tela, resta verificar se a parte autora possui ou não meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, eis que o critério combatido é meramente o
financeiro.

Na visita feita à casa da parte autora feita pelo Oficial de Justiça, ev. 27, constatou-se que ela
reside em um imóvel próprio, em boas condições de habitação, lajeada, rebocada e pintada
por dentro e com piso em cerâmica, sendo que os móveis e eletrodomésticos que guarnecem a
residência são simples, mas novos e em bom estado, possuindo inclusive TV de tela plana e
computador. O bairro possui toda infraestrutura necessária para os atos do cotidiano (com
rede de água e esgoto), logo, de se concluir que possuem meios dignos de sobrevivência.

Quanto à renda, o relatório social registrou que a parte autora, em 2001 (época do deferimento
administrativo), residia com seus pais (ev. 35, fl. 2), ambos desempregados, entretanto em
2009, quando da revisão do benefício, fora verificado que o genitor encontrava-se laborando e
auferindo renda superior a ¼ de salário mínimo per capita, razão pela qual o benefício
assistencial restou indeferido.

Observa-se ainda, em análise ao CNIS, juntado na sentença (ev. 38), que, a partir de 03/2011,
encontravam-se empregados ambos os genitores da parte autora, mantendo a situação de
suficiência econômica. Verifica-se, também, que em 2017 a recorrente contraiu matrimônio
(ev. 23, doc. 2) e que seu cônjuge sempre exerceu atividade laborativa, bem como
está auferindo atualmente o valor aproximado de R$ 1.200,00, constituindo renda superior a
¼ de salário mínimo per capita.

Registro que os gastos extraordinários com medicação ou mesmo outros gastos acessórios
advindos dos problemas de saúde da parte autora podem ser suportados pelo Estado, que em
sua maioria é fornecido pelo sistema único gratuito de saúde.

Ressalto que a partir do julgamento do RE 567985, que permitiu que outros critérios fossem
usados para aferir o que será considerado incapaz de prover sua própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, a TNU alterou seu entendimento quando do julgamento do
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PEDILEF N. 5009459-52.2011.4.04.7001/PR, ocorrido em 09/04/2014:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE.
CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO
MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE DOS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU.
QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção
Judiciária do Paraná, que negou provimento ao recurso da parte autora,
mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença de improcedência do
pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da
miserabilidade. [...] 8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas
que todos eles afastaram a renda de membro idoso do grupo familiar, no valor
de um salário mínimo, independentemente da natureza do benefício, pela
aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido não fez nenhuma
menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no entanto,
da sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a
situação do grupo familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a
autorizar a concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in
verbis: “...Ocorre que a verificação social não demonstra a carência exigida para
a concessão do benefício postulado. Conforme auto de constatação ficou claro
que não está presente o requisito necessidade, ao contrário, a autora vive em
razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo para o seu
conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência
social –informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do
respeito à dignidade do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) –
e, portanto, o critério a ser adotado para aferir o requisito econômico é o da
efetiva necessidade do auxílio, que, invariavelmente, deve ser estimado no caso
concreto, ainda que o valor líquido da renda per capita do grupo seja superior ao
fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.” 9. A propósito, a Excelsa Corte,
em sede de recurso extraordinário com repercussão geral (RE 567.985/MT -
trânsito em julgado em 11/12/2013), reconheceu a inconstitucionalidade do art.
20, § 3º, da LOAS, que considera incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Verificou-se, segundo o STF, a
ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias
mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas
modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios
de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).
10. A compreensão da máxima Corte de Justiça brasileira, ao declarar a
inconstitucionalidade da sobredita norma sem pronúncia de sua nulidade, é
de que o critério legal objetivo do art. 20, § 3º, da LOAS, não mais pode,
por si só, fundamentar juízo denegatório do benefício assistencial a título
de ausência de comprovação da situação de miserabilidade. 11. Ocorre que,
no caso dos autos, o acórdão hostilizado não se ateve à renda per capta
para concluir pela ausência de prova da hipossuficiência econômica. A
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constatação de que a renda per capita formal é inferior a ¼ do salário
mínimo não é suficiente, por si só, para determinar a concessão do
benefício em foco. Esta TNU, em acórdão da minha relatoria (PEDILEF N.
5009459-52.2011.4.04.7001/PR), decidiu que a renda inferior a ¼ do salário
mínimo não induz presunção absoluta quanto ao estado de miserabilidade.
Confira-se o seguinte excerto do referido julgado: “Diferentemente do que
vem sendo decidido pelo STJ e por este Colegiado, comungo do
entendimento da 3ª TR do Paraná, pois entendo que a miserabilidade não
pode ser presumida, muito menos de forma absoluta, sobretudo quando,
como ocorre no caso dos autos, outros elementos de convicção apontam no
sentido da sua ausência. E assim entendo porque a Seguridade Social é
regida, dentre outros, pelo “princípio da seletividade” (Art. 194, II, da
CF/88), traduzido na noção de que os seus benefícios e serviços devem ser
oferecidos e prestados nos casos de real necessidade. É de conhecimento
notório que a economia brasileira é marcada por alto percentual de
informalidade, não sendo raros os casos de famílias que, a despeito de não
registrarem renda formal, ostentam qualidade de vida satisfatória, de
acordo com padrões internacionalmente aceitos.” (TNU – Ac. Unânime -
Seção de 9/04/2014) 12. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em
sintonia com a mais recente jurisprudência desta Turma Nacional, o que obsta o
conhecimento do incidente nos termos da Questão de Ordem nº 13. 13.
Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido. A Turma Nacional
de Uniformização não conheceu do incidente de uniformização, nos termos do
voto-ementa do juiz federal relator. (PEDILEF 200870950006325, JUIZ
FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, TNU, DOU 21/08/2015
PÁGINAS 235/306.)

Pela análise dos autos, verifico que a parte autora possui condições de se manter ou ser
mantida por sua família dignamente, razão pela qual o benefício assistencial é indevido, já
que a aferição que ora se faz é pela ausência de miserabilidade ou mesmo vulnerabilidade
social.

Realço que essa é a melhor interpretação do sentido da norma assistencial, de atender aqueles
que demonstrem a efetiva necessidade alimentar, ainda que isso importe corrigir a literalidade
de outras normas, como o Estatuto do Idoso, que determina seja ignorada a verdade real, qual
seja, o recebimento de um salário mínimo por um de seus entes. Ora, a não observância dos
fatos concretos colocaria em risco o equilíbrio atuarial e financeiro da própria Assistência
Social, ramo da Seguridade Social que, por sua vez, deve garantir a todos verba alimentar
suficiente para as contingências da vida, principalmente a incapacidade e idade avançada, mas
desde que observada a seletividade, princípio que visa justamente garantir o sistema.

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.
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Diante ao exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos.

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000238008v4 e do código CRC 63a6da42.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5002491-96.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANDRA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez,
bem como fixou multa por descumprimento da ordem de urgência no importe de R$500,00
por dia de atraso.

VOTO

Esclareço que, pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora,
enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens judicias pela
Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária
a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de
ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o
tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo
desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto, já houve o
cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua, sem repercussão
imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor
fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.

Quanto ao tempo de 30 dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal para
cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é tempo
hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo vem
sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS.

Em relação à fixação da DCB, observo que se trata de benefício de aposentadoria por
invalidez, ao qual não possui data de cessação, tampouco pedido de prorrogação, em razão de
se tratar de incapacidade total e definitiva, assim atestada pela perícia judicial (ev. 18). 

Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de
eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/95.
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VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão
de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241272v4 e do código CRC f7f880ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5002808-97.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ILSON FERREIRA ALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do
acórdão que negou provimento ao recurso da UNIÃO e manteve a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, reconhecendo ser
indevida a cobrança de dívida ativa efetuada.

2. Alega o embargante, em síntese, omissão quanto à retirada do nome do autor
de todos os cadastros de devedores, informando que persiste restrição do autor no Cartório de
Registro de Títulos de Aracruz/ES.

VOTO

3. Com razão a embargante. Com efeito, compulsados os autos verifica-se
informação trazida pelo autor (Evento 43) que até a data de 04/04/2019 o Cartório de Títulos
de Aracruz não teria procedido a baixa do débito indevido consignado em nome do autor,
originário da lide em questão.

4. A informação trazida pelo embargante contraria a contestação da UNIÃO
(evento 8), no qual foi informado anteriormente que “Conforme demonstra a documentação
anexa, a CDA 72.1.11.002976-05, objeto da lide, foi cancelada pelo sistema em virtude de
sua prescrição, o que acarreta a perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do
CPC) quanto ao pedido para cancelamento do débito e do protesto no cartório, eis que tais
providências já foram adotadas espontaneamente pela ré.”

5. E ainda, não obstante a informação trazida pela UNIÃO na petição do evento
45, de que a restrição do nome do autor permanence no Cartório de Titulos de Aracruz/ES em
virtude da necessidade de pagamento de emolumentos ao Tabelião, entendo que, como ficou
comprovado que a inscrição se deu de forma indevida, deve a UNIÃO ser condenada a tomar
todas as providências cabíveis para a baixa da inscrição, como medida decorrente do
reconhecimento de ilegalidade da conduta da ré.

6. Assim, tendo sido comprovado nos autos que a cobrança de dívida ativa
efetuada em nome do autor foi indevida, e, por outro lado, que o nome da parte continua
constando em cadastros restritivos (informação do evento 43), acolho os embargos de
declaração para determinar que a UNIÃO retire a restrição em nome do autor, constante
no Cartório de Títulos de Aracruz/ES.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 448



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 470/596

5002808-97.2018.4.02.5001 500000245345 .V6 JES15140© JES7058

7. VOTO POR ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000245345v6 e do código CRC 03483193.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:1
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RECURSO CÍVEL Nº 5013877-29.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LINO FARIA PETELINKAR (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação recurso inominado interposto pela CAIXA ECONOMICA
FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ocorrência de
compra indevida com o cartão de crédito do autor.

2. Afirma o autor, em síntese, que é cliente da CAIXA com conta na agência
situada na Justiça do Trabalho de Vitória – nº 3993, conta corrente 673-0, operação 001, e
que, vinculada à esta conta matinha dois cartões de crédito – uma da bandeira Mastercard e
outro da bandeira Visa, este sob nº 4219 6*** **** 7642. Afirma que o cartão de bandeira
VISA foi objeto de fraude por parte de meliantes especializados em crimes desta espécie e
obtiveram dois cartões de crédito adicionais: os de números 4219 6*** **** 4497 expedido
em nome do Autor e 4219 6*** **** 8849, expedido em nome de Lucas Faria Petelinkar –
Irmão do Autor - residente na cidade de Bauru. Aduz que estes cartões adicionais nunca
foram solicitados ou entregues ao autor, mas que no dia 21/06/2018 o cartão fraudulento foi
utilizado por três vezes, totalizando compra no valor de R$ 22.589,00, que alega desconhecer.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a CEF ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 e declarou a inexigibilidade do débito
apontado pelo autor na inicial.

4. Recorreu a CEF aduzindo inexistência de falha do serviço prestado e que as
compras foram realizadas com o cartão e senha do autor, afirmando ainda que se o autor
realmente não efetuou as compras, no mínimo, se descuidou na utilização do cartão e senha.
Alega, também, que em apuração técnica administrativa restou demonstrado que o autor
estava em posse do cartão de crédito e tinha conhecimento do uso do mesmo por terceiros,
sendo que as compras contestadas foram realizadas através do cartão, com chip e senha, em
estabelecimentos comerciais através da função cartão de crédito. Aduz ausência de
responsabilidade e ausência de dano material ou moral a indenizar, pugnando, eventualmente,
pela redução do valor arbitrado à titulo de dano moral.

VOTO

5. Pois bem, inicialmente, acerca da matéria, assevero que as instituições
financeiras se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive sumulado pelo E. Superior Tribunal
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de Justiça em 09/09/2004: "Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras". Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
dispondo sobre a responsabilidade pelo fato do serviço, assim estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos."

6. Ocorrendo alguma das hipóteses previstas no art. 14 do CDC, há
responsabilidade objetiva da instituição bancária, porquanto o serviço prestado foi defeituoso
e a falha acarretou dano ao consumidor direto. Segundo Maria Helena Diniz a
responsabilidade objetiva é aquela "fundada no risco, sendo irrelevante a conduta culposa ou
dolosa do causador do dano, uma vez que bastará a existência do nexo causal entre o
prejuízo sofrido pela vitima e a ação do agente para que surja o dever de indenizar."
(Dicionário Jurídico. 3 edição. São Paulo. Saraiva, 2005).

7. A respeito da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, o E.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Relator(a) Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 24/08/2011, Data da
Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

8. Quanto à produção de provas, o artigo 6º, VIII, do CDC estabelece:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

9. Da leitura do dispositivo legal em comento verifica-se que uma vez
demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, é possível
a inversão do ônus da prova. Nessa linha de entendimento, imperioso o reconhecimento da
hipossuficiência técnica do correntista/consumidor com a aplicação da inversão do ônus da
prova, conforme entendimento pacificado no E. STJ, esposado no AgRg no Resp 906708/RO,
Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 30/05/2011).
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10. De utilidade na questão também precedente da 1ª Turma do TRF-3, firmado
em caso análogo, destacando-se este excerto do voto proferido pelo Rel. Des. Federal Nelton
dos Santos, no julgamento da AC nº 2003.61.00.027625-1:

"O autor alega que não efetuou os saques relacionados na petição inicial. A ré,
por sua vez, afirma que as operações foram realizadas com o uso do cartão magnético e da
respectiva senha. Não há prova capaz de esclarecer o ocorrido. O autor não pode comprovar
que jamais efetuou os saques e tampouco a ré pode demonstrar o contrário. Nem mesmo a
instalação de câmeras junto aos caixas eletrônicos constituiria prova cabal, dada a
possibilidade, em tese, de o correntista fornecer o cartão e a senha a terceiro.

A atribuição, pura e simples, do ônus da prova a uma das partes não resolve
satisfatoriamente a questão. Afirmar que o autor deveria comprovar a existência de falha no
sistema significaria exigir deles prova impossível de ser produzida; e o mesmo pode ser dito
em relação a cobrar da ré prova de que os saques foram efetuados pessoalmente pelos
autores ou por alguém a mando destes.

A decisão da causa deve passar, portanto, pela aferição do conjunto de
elementos que apontem, com maior segurança, para a veracidade de uma ou de outra versão.

Assumem, destarte, especial importância as regras de experiência comum e a
observação do que ordinariamente acontece, ex vi do artigo 335 do Código de Processo
Civil."

11. No caso dos autos, chama a atenção o fato de que as compras foram
realizadas num único dia e em valores elevados, circunstância que foge ao padrão de gastos
normais do autor no cartão de crédito, conforme se observa no extrato constante na inicial
(Outros 5, Evento 1). Tais operações demonstram procedimentos frequentemente adotados
por fraudadores e estelionatários, que visam “gastar” o máximo de dinheiro da vítima no
menor tempo possível.

12. Outro fato relevante é que assim que teve ciência das compras, o autor
tomou todas as medidas possíveis a fim de barrar a continuidade do uso do cartão, constando
nos autos que após a ciência do ocorrido, o autor enviou SMS para bloquear as transações
apontadas, telefonou para a empresa de cartão de crédito, enviou formulários de contestação
das operações para a CEF e fez reclamação no SAC do banco.

13. Também após a constatação das irregularidades, consta nos autos que o
autor procurou a agência bancária por diversas vezes para reclamar a devolução dos valores,
seja presencialmente ou por telefone, demonstrando um comportamento comum e esperado
para o caso de vítimas de fraude.

14. Diante de todo o exposto, não avultam, destarte, motivos de descrédito da
versão apresentada pela parte autora, assim cabendo à CEF fazer a prova, mas nenhum
elemento, contudo, tendo sido juntado aos autos que demonstrasse que as compras foram
feitas de forma regular pelo autor ou com o uso do cartão magnético e senha do mesmo,
destarte, patenteando-se assim a responsabilidade do banco pelas compras efetuadas, que
como indevidas, portanto, se reconhece.
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15. Registre-se, por fim, que em casos como o dos autos de correntista que
reclama junto ao banco e obtém resposta de que não se apurou indícios de fraude, a
jurisprudência não é favorável à alegação da instituição bancária, conforme consignado no
Resp 1.155.770/PB, em 15/12/2011, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

"A fundamentação do recurso especial, quanto ao ponto, busca esteio em
possível excludente de responsabilidade do banco-recorrente advinda ou da inexistência do
defeito citado - os saques teriam sido realizados por um dos correntistas ou alguém a quem
tivessem confiado o cartão magnético e a senha -, ou da culpa exclusiva dos correntistas-
recorridos - desídia na guarda do cartão magnético e da senha (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

A questão central resume-se em definir se o sistema de segurança nas
transações bancárias por meio de cartão eletrônico é tão eficaz como quer fazer crer a
recorrente, a ponto de construir presunção - iure et iure - de que, se ocorreu débito não
pretendido pelo recorrido, esse se deu por culpa exclusiva desse ou de terceiro.

A questão põe em universos, aparentemente antagônicos, preceitos que em
nome do desenvolvimento social, importa que andem juntas: o resguardo e proteção ao
consumidor e a implementação de novas tecnologias na prestação de serviços.

Volvendo a assertiva de que o sistema utilizado pela instituição financeira - na
hipótese em comento, baseado no uso de cartão magnético mediante senha pessoal seria
insuscetível de violação - análise acurada do assunto demonstra a fragilidade da
argumentação.

Por primeiro, a utilização do cartão magnético é procedimento instituído pelo
banco para movimentação de conta corrente de seus clientes, não por motivo altruísta, mas
buscando equiparação concorrencial e agilização de seus procedimentos operacionais;

Por segundo - todo o sistema voltado para a operacionalização do
procedimento, bem assim, a segurança desse, é de responsabilidade da instituição bancária,
sobre os quais, não detém o consumidor nenhuma forma de participação ou monitoramento.

Por terceiro, é falaciosa a tese de que apenas com o uso de cartão magnético e
aporte de senha pessoal é possível se fazer retiradas em conta corrente. A tese não passa de
dogma que não resiste a singelo perpassar de olhos sobre a crescente descoberta de fraudes
e golpes contra correntistas e instituições financeiras, fato admitido, inclusive, pela própria
entidade representativa deste segmento, como se observa de excerto extraído do site da
Febraban - Federação Brasileira de Bancos:

A complexidade e alcance das fraudes parecem, infelizmente, acompanhar a
especialização tecnológica do sistema bancário.

O Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI) aplicada
à área financeira, também sofre com a ação de indivíduos que utilizam os novos canais de
comunicação entre os bancos e seus clientes para cometerem crimes antes praticados no
interior das próprias agências. (Segurança. http://www.febraban.org.br).
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Sob esse prisma, impõe-se reconhecer que:

a) o sistema é suscetível de falhas que, se ocorrerem, podem dar azo a enormes
prejuízos para o consumidor;

b) tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras e geridos pelas
mesmas, ocorrendo retirada indevida de numerário da conta corrente do cliente, não se
vislumbra nenhuma possibilidade deste ilidir a "presunção de culpa" que deseja construir a
instituição bancária.

Contudo, não se pode desqualificar a estrutura cuidadosamente criada para
agilizar as operações bancárias, com evidentes vantagens também para o consumidor, sob a
isolada afirmação de consumidores dos serviços bancários de que não efetuaram saques em
sua conta corrente.

A solução para o aparente paradoxo, em consonância com a harmonização dos
interesses dos consumidores e dos fornecedores frente ao desenvolvimento tecnológico e à
busca do desejável equilíbrio nas relações de consumo (art. 4º, III, do CDC), impõe que o
produtor da tecnologia - usualmente o fornecedor - produza também (se não existirem)
mecanismos de verificação e controle do processo, hábeis a comprovar que as operações
foram realizadas pelo consumidor ou sob as ordens desse.

Desta forma, mesmo que não se aplicasse a inversão do ônus da prova, a
redação do art. 14, caput, do CDC, tomada isoladamente, também seria meio hígido para
afirmar que compete ao fornecedor a produção de prova capaz de confrontar a tese do
consumidor."

16. Diante de todo o exposto, mantenho o reconhecimento de ilegalidade das
compras realizados em nome do autor, bem como a declaração de inexigibilidade das
mesmas.

17. No que tange a indenização por dano moral observo que a jurisprudência
reconhece o direito à indenização e, quanto à fixação do valor devido, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

18. Isto estabelecido, considerando o descabimento de condenação em valores
apenas simbólicos, já que a indenização deve servir também a propósitos preventivos e de
desincentivo à reincidência por parte da requerida, ao mesmo tempo evitando-se o
enriquecimento ilícito da vítima, convindo anotar que no caso dos autos não houve
comprovação de danos morais outros além daqueles intrínsecos ao fato, reduzo o valor fixado
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ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atende aos objetivos acima
delineados, corrigidos a partir do arbitramento por esta C. Turma Recursal, nos termos da
jurisprudência do E. STJ (responsabilidade contratual).

29. Sem custas. Sem pagamento de verba honorária nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da CEF
apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral ao patamar de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269985v2 e do código CRC 4f0e78a7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0008074-88.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN (RÉU)

RECORRIDO: JUNIOR CEZAR FERRAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JUNIOR CEZAR FERRÃO em face do BACEN –
Banco Central do Brasil – visando o pagamento do valor total constante na Cédula de Crédito
Bancário – PRONAF – custeio agrícola BNDES, bem como indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00.

A sentença (evento 10) declarou a revelia do BACEN e, no mérito, julgou
parcialmente procedente os pedidos para o Banco Central do Brasil a pagar ao autor o valor
de R$ 20.429,71 (vinte mil e quatrocentos e vinte e nove reais), em razão da quebra de safra.

O BACEN apresentou recurso inominado (evento 16) aduzindo nulidade do
processo por ausência de citação. Alega que há nos autos duas certidões de citação da
autarquia, a primeira de 26/04/2018 direcionada ao Banco Central do Brasil e a segunda, de
24/08/2018, direcionada à Procuradoria do Banco Central do Brasil, mas que, conforme
documentos de consulta intimação que juntou aos autos, o Banco Central acessou o sistema
Apolo todos os dias e não havia mandado de citação expedido para a autarquia.

VOTO

O recurso não merece prosperar. Com efeito, compulsados os autos, verifica-se
na movimentação do processo 0008074-88.2018.4.02.5054, constante no Sistema Apolo,
antes da migração para o Sistema E-proc, que foram feitas duas remessas do processo com
finalidade de CITAÇÃO para o BACEN, a primeira em 17/04/2018 e a segunda direcionada
à Procuradoria do BACEN, em 15/08/2018. Confira-se:
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Também não prospera a alegação da Ré de que acessou o Sistema Apolo todos
os dias e não havia mandado de citação expedido para a autarquia. Com efeito, o próprio
documento juntado pela parte no Evento 16, fl. 77/78, no último evento, demonstra a citação
expedida à Procuradoria do BACEN referente ao processo 0008074-88.2018.4.02.5054,
conforme se verifica a seguir:
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Deste modo, entendo comprovada a citação da Procuradoria do BACEN,
motivo pelo qual afasto a alegação de nulidade do processo por ausência de citação e nego
provimento ao recurso interposto pela autarquia federal. Deste modo, não conheço das
petições constantes no Evento 20, que foram nomeadas como "contestação".

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000260290v8 e do código CRC 6724ec70.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5009137-91.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ERMENILDE DA SILVA PINTO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando a restituição das contribuições previdenciárias pagas
após a concessão da aposentadoria, alegando a parte que é titular de benefício previdenciário
de aposentadoria por tempo de contribuição desde 19/04/2013, mas que, após a concessão do
benefício permaneceu exercendo atividades laborativas, vertendo as respectivas contribuições
previdenciárias. 

2. Da sentença que julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o
aposentado que continua exercendo atividade abrangida pelo Regime de Previdência Social é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando obrigado a recolher as
contribuições devidas, recorreu a parte autora alegando que não há justificativa para o
recolhimento de contribuição sobre a remuneração recebida pelos aposentados que voltam a
trabalhar.

VOTO

3. Ao início, observo que a sentença julgou improcedente a demanda com os
seguintes fundamentos:

“A discussão central a ser dirimida nos autos diz respeito à legitimidade da
cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do trabalhador que retorna ao
mercado de trabalho, após sua aposentadoria.

Inicialmente, deve-se salientar que o aposentado que volta a exercer atividade
laborativa é, na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova
atividade é devida a respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social
funda-se no princípio da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que
todos aqueles que fazem parte do sistema sejam convocados a contribuir.

Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995, in verbis:

Art. 12. (...)

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta
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lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral,
com vínculo empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório,
não havendo de se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor ter sido compelido
a recolher a espécie tributária em comento.

Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da CF/88 é claro em afirmar
que os trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí porque o
aposentado que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a
previdência social, cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade
traçados em lei ordinária.

Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie
tributária destituída de cunho retributivo ou contraprestacional, por conta dos postulados
que lhes são afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91.
Portanto, inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no
mercado de trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao
§4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94. 

Nesse passo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral, pelas razões
acima expostas.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo
STF(...)”

4. Pois bem, acerca da matéria discutida nos autos, observo que a questão
encontra-se pacificada no sentido de que, segundo o art. 12, §4º da Lei 8.212/91, o
aposentado que continua exercendo atividades laborativas é segurado obrigatório da
previdência social, decorrendo de expressa previsão legal a cobrança do tributo.

5. Também a jurisprudência do E. STF é pacífica quanto ao tema, conforme
ementas que trago a colação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR APOSENTADO QUE RETORNA À
ATIVIDADE (LEI Nº 8.212/91, ART. 12, § 4º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
9.032/95) – CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. (RE-AgR 447923, Relator(a) CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Sessão
Virtual de 19 a 25.5.2017);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a
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referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que
não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a
possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 430418 RE-AgR - Relator(a) ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJ 18.3.2014);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que
a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à
espécie (Lei 8.213/91). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - A contribuição
previdenciária do aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da
universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. III - Agravo regimental
improvido. (STF, RE 364224 AgR/RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T.,
Julgamento: 06/04/2010);

EMENTA: Contribuição previdenciária: aposentado que retorna à atividade: CF, art. 201, §
4º; L. 8.212/91, art. 12: aplicação à espécie, mutatis mutandis, da decisão plenária da ADIn
3.105, red.p/acórdão Peluso, DJ 18.2.05. A contribuição previdenciária do aposentado que
retorna à atividade está amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da Constituição Federal "remete à lei os casos em que
a contribuição repercute nos benefícios". (STF, RE 437640/RS, Relator(a): Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1ª T., Julgamento: 05/09/2006).

6. Com efeito, observo que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida a improcedência da demanda.

7. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida nos
autos.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, devendo ser mantida
integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266564v2 e do código CRC 753984f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000993-65.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: ROGERIO DE ABREU DIAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ROGERIO DE ABREU DIAS em face da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF e da MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., visando a restituição, em dobro, das prestações pagas a partir
de fevereiro de 2015 até dezembro do mesmo ano, a título de juros compensatórios exigidos
em virtude do Contrato de Financiamento Habitacional – taxa de obra, requerendo, ainda, o
pagamento de indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual pela
instituição financeira.

Afirma a autora, em apertada síntese, que adquiriu um imóvel residencial na
planta, junto à Construtora MAZZINI, com previsão de conclusão da obra em 31/12/2014, e
que durante a construção foi pagando à construtora com recursos próprios e, somente ao se
aproximar a data de conclusão do empreendimento, firmou com a CEF um contrato de
financiamento habitacional, no dia 30/01/2015. Afirma que o “habite-se”, que deveria ser
emitido no mesmo dia, somente ocorreu em 29/04/2015, data da entrega das chaves, sendo
que a averbação do imóvel somente se deu em 16/11/2015. Aduz ainda que “desde 30 de
janeiro de 2015, data do financiamento com a CEF, o Requerente não teve a devida
amortização do seu financiamento mensal” e que “a cobrança de encargos e/ou juros de obra
antes da entrega efetiva do imóvel, no período de fevereiro a dezembro de 2015, devem ser
compulsoriamente ressarcidos ao REQUERENTE, cancelando-os, assim como todos e
quaisquer outros encargos ilegais, em qualquer período”.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à Construtora
Mazzini e julgou parcialmente procedente o dano material, condenando a CEF ao pagamento
dos valores cobrados a título de taxa de obra entre a data do habite-se (29/04/2015) e a data
de início da amortização, em dobro, e ainda condenou o banco ao pagamento de R$ 6.528,42
a título de danos morais.

Recorreu a CAIXA pleiteando a reforma da sentença, sob o fundamento de que
a fase de construção da obra se encerra quando o empreendimento está fisicamente concluído
e vistoriado tanto pela Caixa quanto pelos órgãos públicos competentes (Prefeitura, DMAE,
CBMMG, etc.), fazendo-se necessário ainda, para o início da fase de amortização da dívida,
trâmites documentais, como o registro do contrato das unidades habitacionais no CRI,
emissão de CND da obra, etc. Alega que o término da fase de construção pressupõe obra
efetivamente concluída, liberada para a habitação pelo Poder Público e documentalmente
regularizada inclusive com o registro do contrato em matricula, motivo pelo qual a cobrança
da taxa de construção tem respaldo legal e contratual, sendo expressa a possibilidade de
cobrança até a finalização efetiva da obra. Alega que agiu no exercício regular de seu direito,
requerendo ainda a exclusão dos danos morais arbitrados.
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VOTO

Acerca da matéria, tem-se que a taxa contratual de obras tem natureza jurídica
de juros, uma vez que não abate o valor do mútuo e por isso a cobrança deve-se limitar ao
exato tempo previsto no contrato: até a data contratual de entrega da obra.

Assim, na data da entrega da obra, a cobrança da taxa de obra (que tem natureza
de juros) deve ser suspensa e vigorar apenas dentro dos prazos contratuais previstos, pois se
assim não fosse, no caso de continuação de cobrança da taxa de obras pela CEF, sem
amortização do valor principal, estaríamos diante de um maior gasto pelo mutuário e de lucro
abusivo à CEF, causando um enriquecimento ilícito do banco e evidente desequilíbrio entre as
partes do contrato.

Deste modo, tem-se que a cobrança da chamada “taxa de obra” é viável
enquanto se está efetivamente na fase de obras, até a finalização do empreendimento, uma
vez que tal encargo representa pura e simples remuneração de capital.

A questão controvertida nos autos diz respeito à qual momento deve ser
considerado como de “encerramento” da fase de obras.

Acerca da matéria, observa-se que a jurisprudência tem como a data da entrega
das chaves como marco que delimita a fase final de obras do imóvel. Nesse sentido: REsp
1.441.220 – RJ, rel. min. Ricardo Villas Boas Cuevas “Verifica-se que o acórdão recorrido
decidiu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça no
sentido de que é possível a cobrança de juros antes da entrega das chaves.” Cito também
trecho do EREsp n. 670.117, o qual restou consignado “(...)"não se considera abusiva
cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que,
ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação
do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais
abusos ".

No caso dos autos, da análise da documentação acostada, vê-se que o
empreendimento ora tratado obteve alvará de licença do corpo de bombeiro em 28/04/2015 e
o competente certificado de conclusão de obra em 29/04/2015 (alvará 9, evento 1), o que
motivou, inclusive, que a construtora promovesse reunião condominial para fins de
constituição do condomínio, entrega do manual do imóvel e das respectivas chaves, como se
observa nos documentos juntados à inicial (e-mail 10 do evento 1).

Assim, verifica-se que quanto ao ponto - entrega do imóvel - a construtora de
fato cumpriu com as obrigações firmadas no instrumento de Promessa de Compra e Venda
(contrato 3 do evento 1) que previa a emissão do certificado de conclusão de obras a data de
30/12/2014, com tolerância de até 180 dias. Da mesma forma promoveu a entrega da unidade
no prazo de 90 dias a contar do habite-se da obra.

A pendência que gerou o encargo ao autor, porém, não está em eventual mora
na conclusão efetiva da obra e/ou entrega das chaves, mas sim no momento da averbação do
habite-se da obra junto ao RGI, então reputado pela CAIXA como marco final para conclusão
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da obra. Tal obrigação está prevista no Contrato de Compra e Venda, na Cláusula 27, que trata
das exigências relativas à liberação das parcelas referentes aos recursos relativos à operação
contratada, em proveito da construtora. Assim que, no parágrafo primeiro, “c” consta: “Além
das exigências estipuladas no caput desta cláusula, a entrega da última parcela para
construção do empreendimento, fica condicionada à verificação pela CAIXA, da
apresentação da certidão comprobatória da averbação da construção “Habite-se” à margem
da respectiva matrícula ou transcrição, individualizada por adquirentes/devedores”.

Vê-se que o compromisso em promover a averbação é da construtora e se dá a
seu próprio e único benefício, não sendo possível que recaia qualquer encargo ao autor.
Diferente do argumentado pela CAIXA, o encargo não foi gerado de modo a remunerar o
dinheiro já emprestado até o momento de entrega das chaves. Isso porque na hipótese, a
conclusão da obra e entrega das chaves já havia se dado entre os meses de Abril e Maio de
2015, porém, a amortização dos juros somente teve início a partir de novembro de 2015, após
a averbação no RGI - anotação ocorrida em 16/11/2015.

Desta forma, conclui-se que os encargos posteriores à efetiva conclusão da obra,
com expedição do competente certificado e entrega das chaves, decorrentes, tão-somente da
mora pela averbação do “habite-se” junto ao RGI, não podem ser atribuídos ao autor, motivo
pelo qual a sentença de procedência do pedido deve ser mantida quanto ao mérito, inclusive
com determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, com
aplicação do disposto no art. 42 do CDC.

Quanto ao pagamento de indenização por dano moral, entendo que o caso dos
autos constitui mais do que mero aborrecimento, tratando-se de dano evidente à parte, pois a
cobrança de “juros de obra” além do prazo estipulado, além de ser ilegítima, certamente
compromete o orçamento familiar, convindo mencionar, ainda, a situação de apreensão e
profunda preocupação da parte que se vê sem informações precisas acerca da entrega do
imóvel destinado à moradia. A jurisprudência do TRF2 entende que no caso dos autos, trata-
se de dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização por parte da instituição financeira:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SFH. PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA - PMCMV. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PARALISAÇÃO DAS
OBRAS PELA CONSTRUTORA. ATUAÇÃO DA CEF COMO AGENTE EXECUTOR DE
POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA
OU BAIXÍSSIMA RENDA. CEF GESTORA OPERACIONAL DO PMCMV. ART. 9º DA LEI
Nº 11.977/2009. SOLIDARIEDADE DA CEF COM A CONSTRUTORA E A SEGURADORA.
PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. CAUSA
DE PEDIR DIRETAMENTE RELACIONADA AO CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO.
LEGITIMIDADE CEF CONFIGURADA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADA
ALÉM DO ESTIPULADO EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRUTORA E RETOMADA DAS OBRAS. COMPROVADO PELA
CEF. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO. VALOR FIXADO EM QUANTIA
EXAGERADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, contra Sentença que julgou procedente os pedidos,
para condenar a CEF a diligenciar junto à nova construtora para que o término da fase de
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construção do imóvel financiado pela PARTE AUTORA ocorresse no prazo de 30 (trinta)
dias, bem como a restituir em dobro o valor pago em excesso da "Comissão Pecuniária
FGHAB", bem como a indenizar pelas despesas com unidade imobiliária alugada, para fins
de moradia a título de danos materiais, e a indenizá-la pelos danos morais sofridos no valor
de R$ 19.210,56 (dezenove mil duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos). 2. O exame
da legitimidade passiva da CEF nas questões relativas ao financiamento habitacional está
relacionado com o tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, se como agente meramente financeiro, em que não responde por pedidos
decorrentes de danos na obra financiada, ou como agente executor de políticas federais para
a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, em que responde por
mencionados danos. 3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
verificar o "(...) tipo de atuação da CEF e concluir pela sua legitimidade para responder por
danos relativos à aquisição do imóvel, devem ser analisar os seguintes critérios: i) a
legislação disciplinadora do programa de política de habitacional; ii) o tipo de atividade por
ela desenvolvida; iii) o contrato celebrado entre as partes e iv) e a causa de pedir."(REsp
1534952/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) 4. Demonstração da atuação da CEF como agente
executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou
baixíssima renda. 5. O atraso na obra decorrente de paralisação não constitui situação
suscetível a mitigar a cláusula contratual, uma vez que ausente esta previsão no negócio
jurídico celebrado entre as partes. Assim, resta devida a restituição do valor pago a título
de "taxa de obra" além dos 25 (vinte e cinco) meses 1 previamente acordados, na
modalidade simples, visto que não restou configurada a má fé da CEF. 6. Em relação à
indenização das despesas com o imóvel alugado para fins de moradia, durante o período de
construção que excede o prazo pactuado, não consta nos autos comprovantes do seu efetivo
pagamento, tampouco foi anexado o respectivo contrato de locação. Dessa forma, é
impossível reconhecer o dever de indenizar da PARTE RECORRENTE, visto que o dano
material não se presume, devendo ser comprovado. 7. Em virtude da posição da CEF, ora
PARTE RECORRENTE, como agente executor de políticas federais para a promoção de
moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, cabe a ela a fiscalização das obras, com
o intuito de observar o cumprimento da finalidade das mesmas, qual seja a sua
habitabilidade. Dessa forma, resta evidente, no caso concreto, a solidariedade da CEF com a
seguradora e a construtora, uma vez que a finalidade precípua do contrato de financiamento
é a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 8. A CEF comprova
que já promoveu a substituição da construtora e que já houve a retomada das obras de
construção do Residencial Vila Veneto, motivo pelo qual não subsiste razões para a
manutenção da Sentença relativamente ao pedido de substituição da construtora e a
reinicialização das obras, até então paralisadas. 9. Resta caracterizada a ocorrência de
dano moral in re ipsa, tendo em vista que a impossibilidade da PARTE AUTORA de
usufruir do imóvel adquirido, não se fazendo necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato. 10. In casu, reexaminando o conteúdo fático-
probatório dos autos, mostra-se exagerado o valor fixado pelo Juízo a quo, caracterizando
enriquecimento sem causa da PARTE AUTORA, vedado pelo ordenamento jurídico.
Afigura-se razoável a redução do valor arbitrado a título de danos morais, fixando- o em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que se demonstra compatível com as
circunstâncias observadas no caso em concreto. 11. Recurso parcialmente provido para
reformando parcialmente a Sentença de fls. 899/929, condenar a CEF a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, a restituir de
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forma simples as parcelas pagas a título de "taxa de obra" além do período pactuado em
contrato, bem como julgo improcedente o pedido de restituição das quantias supostamente
despendidas a título de aluguel pela PARTE RECORRIDA e a perda do objeto relativamente
ao pedido de substituição da construtora e a reinicialização das obras, sob pena de multa
diária em caso de descumprimento. (TRF 2, AC 01038622720144025004/ES, 6ª TURMA
ESPECIALIZADA, Julgamento 27 de Julho de 2017 Relator REIS FRIEDE)

Quanto à fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Isto estabelecido, considerando o descabimento de condenação em valores
apenas simbólicos, já que a indenização deve servir também a propósitos preventivos e de
desincentivo à reincidência por parte da requerida, ao mesmo tempo evitando-se o
enriquecimento ilícito da vítima, convindo anotar que no caso dos autos não houve
comprovação de danos morais outros além daqueles intrínsecos ao fato, mantenho o valor
arbitrado na sentença, montante que atende aos objetivos acima delineados.

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença prolatada.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no art. 55 da Lei
9.099/95.

Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso da CEF, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266201v2 e do código CRC 179f6240.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5018828-66.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: LUCILEA SILVA DOS REIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo IFES em face da sentença que julgou
procedente o pedido de pagamento de valores referentes à progressão funcional por titulação do
autor, independentemente de interstício, desde seu ingresso na Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico no IFES.

Alega o recorrente, em síntese, não ser devida multa por litigância de má fé arbitrada
na sentença que julgou os embargos de declaração (evento 17), bem como requer a reforma dos
consectários, sob o fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs
4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade do índice previsto na
Lei nº 11.960/2009 à correção monetária e aos juros de mora. Pugna, ainda, pela aplicação dos juros
de mora desde a citação inicial.

VOTO

Acerca da reforma dos consectários, assevero que em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou
as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo primordial da
correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a especial aplicação para o
Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos, observo que a busca pela garantia
da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob pena de enriquecimento ilícito e, deste
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modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do
julgamento da ADI 493), como imprestável para fins de correção monetária às liquidações de
sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do artigo
1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo anotar, por
oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação do CJF, datado de
Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Quanto ao pedido de modificação dos índices de juros de mora, o recurso merece
prosperar, tendo em vista que restou assentado no julgamento do RE 870.947/SE que “quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Ressalto, ainda, que de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil Brasileiro,
os juros de mora incidem desde a citação inicial.

Por fim, ainda quanto aos consectários, destaco que mesmo pendente de trânsito em
julgado o RE 870.947/SE, bem como eventual modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e
que pode ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela
determinação em eventual modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de
cumprimento da sentença/execução.

Quanto à condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má fé, entendo
que o pedido de exclusão deve prosperar, tendo em vista que não há nos autos demonstração de
comportamento processual doloso por parte da ré em relação ao autor, nem conduta temerária na
tentativa de travamento do trâmite processual normal.

Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art.
55 da Lei nº 9.099/95.

Por estes fundamentos, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURO
DO IFES para excluir a multa processual aplicada na sentença (evento 17), bem como para fixar os
juros de mora desde a citação consoante critérios estipulados no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266042v2 e do código CRC 9387652c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000647-65.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALEXSANDRO SARMENTO LOUREIRO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de
sentença que julgou improcedente o pedido de substituição da TR como índice de correção
monetária do saldo do FGTS, pela aplicação de índices que reflitam a inflação, como o INPC
ou IPCA-E, sob o fundamento de ausência de previsão legal para concessão do pedido do
autor. 

2. Alega o recorrente, em síntese, que de acordo com a Lei 8.036/90, o índice de
correção do FGTS deve preservar seu valor real, acompanhando os índices da inflação,
aduzindo, ainda, que a decisão no STJ no Resp 1.381.683 não encerrou o debate acerca da
matéria, que se encontra pendente de julgamento pelo E. STF, através da ADI 5090.

VOTO

3. Inicialmente, observo que o E. STJ, em decisão proferida nos autos do Resp
1.381.683 – PE, em 26/02/2014, havia determinado a suspensão do trâmite de todos os
processos referentes ao índice de correção monetária a ser aplicado nas contas de saldo do
FGTS.

4. Entretanto, em 11/04/2018, por decisão de mérito unânime da 1ª Seção do E.
STJ, foi concluído o julgamento do Resp 1.614.874/SC no qual, em sede de recurso
repetitivo, fixou-se a tese de que “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem
disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização
monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado
índice.”

5. Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO
FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE
MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL.
REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM
OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993.
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1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese
a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a
possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos
das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de
inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar
corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do
INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da
inflação.

3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção
de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que
decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera.

4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados
ao FGTS está delineada da seguinte forma:

(i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias
respeitaria a legislação especifica;

(ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º
supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e
pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo
o disposto no artigo 4º;

(iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art.
11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de
depósitos de poupança;

(iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos
depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de
poupança;

(v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em
seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais
corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e

(vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa
Referencial.

5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu
disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ
1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.

6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei.
Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ
30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ
16/08/2002.

7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois,
além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas
públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
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 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que
estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder
Judiciário substituir o mencionado índice.

9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do
CPC/2015.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.614.874 - SC (2016/0189302-7), RELATOR MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES, DJ 11/04/2018, 1ª Seção)

6. Diante desse novo entendimento adotado pelo STJ e verificando-se que a
sentença recorrida encontra-se de acordo com a orientação acima mencionada, impõe-se
negar provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença por seus próprios
fundamentos.

7. Por oportuno, observo que o ajuizamento da ADI 5090 veiculando a mesma
matéria dos autos e pendente de apreciação pelo E. STF não obsta o julgamento do presente,
visto que não houve determinação de suspensão pela Corte Suprema e o julgamento de mérito
do E. STJ se deu pela sistemática dos recursos repetitivos, circunstância que viabiliza e até
estimula o julgamento de mérito pelo órgão ad quem.

8. Por fim, para fins de prequestionamento, não há que se falar em afronta ao
artigo 7º, III da Constituição da República de 1988 ou mesmo seus princípios sociais e
econômicos, os critérios adotados para remuneração ou mesmo correção monetária do fundo
em questão, na forma estabelecida pelo art. 13 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º e 17 da Lei nº
8.177/91.

9. Sem custas. Condeno a parte recorrente/vencida ao pagamento da verba
honorária que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995,
ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98 do NCPC,
diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000246560v2 e do código CRC f5fd73c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5009506-85.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CELSO CARLOS ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de
sentença que julgou improcedente o pedido de substituição da TR como índice de correção
monetária do saldo do FGTS, pela aplicação de outro índice que reflita a inflação. Alega o
recorrente que de acordo com a Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, o índice de correção do
FGTS deve preservar seu valor real, acompanhando os índices da inflação. Ademais, pede
manifestação sobre o RE n. 611.503 e alega que falta fundamentação à sentença.

2. A Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões pedindo o
desprovimento do recurso.

VOTO

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n. 1.614.874, fixou a tese de que

a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que
estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder
Judiciário substituir o mencionado índice.

4. O RE n. 611.503, alegado pelo autor como causa de pedir, fixou a seguinte
tese: são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC,
do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do
CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º). No processo que originou o
precedente, a tese adotada acarretou a obrigação da Caixa Ecônomica Federal de pagar as
diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS em decorrência
da aplicação de planos econômicos. Entretanto, o último plano econômico que deu ensejo a
essas diferenças de índice foi o Collor II, de 1991. O autor pede o pagamento de diferenças de
1999 a 2013, quando já vigorava o Plano Real. Portanto, a tese por ele invocada não se
coaduna com o objeto desta demanda.

5. Não falta fundamentação à sentença porque ela identificou os fundamentos
determinantes do precedente adotado e demonstrou que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos.

6. A sentença está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ e
deve ser mantida.
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7. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça ora deferida.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
do autor.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000239993v12 e do código CRC 1e6ce2b0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001077-66.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARCOS SANTOS FERREIRA em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF sob a
alegação de responsabilidade da requerida pela paralisação da obra. Alega o autor, em síntese,
que foi promissário comprador de uma unidade imobiliária junto à construtora AVALON,
sendo a CEF a agente fiduciária do negócio, que a conclusão da obra e entrega do imóvel
estava prevista para julho de 2016, mas que houve paralisação da obra e que a CAIXA agiu
com culpa ao liberar valores à construtora, sem a devida fiscalização. Aduz que a atuação da
CEF no contrato foi além de mero agente financeiro, pois, efetivamente, atuava como agente
fiscalizador dos prazos e da qualidade da obra, gerindo recursos financeiros e técnicos
juntamente com a construtora/incorporadora e interferindo diretamente na execução do
projeto.

2. A sentença (evento 20) julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de
que a CEF atuou como mero agente financeiro da obra, não possuindo responsabilidade
técnica sob o empreendimento em questão.

3. Recorreu o autor pleiteando a reforma da sentença, reafirmando todos os
argumentos da inicial, especialmente que a CEF agiu com culpa in vigilando ao liberar
valores sem a devida fiscalização sobre a regularidade da obra. Pugna pela condenação
material e moral da ré.

VOTO

4. Acerca da matéria, observo inicialmente que a jurisprudência do E. STJ
distingue a atuação da CEF, nos contratos habitacionais, a depender do tipo de financiamento
e das obrigações assumidas, podendo ser classificada, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, em (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito ou, (2) como agente
executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou
baixíssima renda.

5. Nas hipóteses em que a CEF atua meramente como agente financeiro em
sentido estrito, o financiamento é concedido à construtora ou diretamente ao adquirente
durante ou após a construção, caso em que é o próprio mutuário quem escolhe a construtora,
escolhe o imóvel e firma o contrato de mútuo com o agente financeiro.
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6. Nesse modelo, a mera circunstância de o contrato de financiamento ser
celebrado durante a construção, ou no mesmo instrumento do contrato de compra e venda
firmado com o vendedor, não implica a responsabilidade do agente financeiro pela solidez e
perfeição da obra. Isso porque a instituição financeira só tem responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações que assume para com o mutuário referentes ao cumprimento do
contrato de financiamento, ou seja, a liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e com a
cobrança dos encargos também estipulados no contrato.

7. Figurando como financiadora, a CEF não tem responsabilidade sobre a
perfeição do trabalho realizado pela construtora escolhida pelo mutuário, nem responde pela
exatidão dos cálculos e projetos feitos por profissionais não contratados e nem remunerados
pelo agente financeiro.

8. Nos termos do inteiro teor do RESP 1.102.539, E. STJ, impor aos agentes
financeiros este ônus, em caráter solidário, sem previsão legal e nem contratual (art. 896 do
Código Civil), implicaria aumentar os custos dos financiamentos imobiliários do SFH, pois a
instituição financeira passaria a ter que contar com quadros de engenheiros para fiscalizar,
diariamente, a correção técnica, os materiais empregados e a execução de todas as obras por
ela financiadas, passo a passo, e não apenas para fiscalizar, periodicamente, o correto
emprego dos recursos emprestados.

9. Já nos programas de política de habitação popular/social, a CEF atua como
agente executor, promovendo o empreendimento, elaborando o projeto com todas as suas
especificações, escolhendo a construtora e negociando diretamente com as partes

10. No caso dos autos, a situação narrada pela parte é de que ao firmar contrato
de promessa de compra e venda com a construtora AVLON, para compra de unidade
imobiliária no empreendimento ED BUGATTI no valor de R$ 304.900,00, financiou com a
CAIXA o valor de R$ 104.500,00 (evento 1, anexo 4), sendo a instituição financeira, no
mesmo instrumento contratual, também a financiadora da obra. Não consta na inicial
alegação de que a CAIXA seja a agente promotora da obra, tenha escolhido a construtora ou
responsabilidade sobre o projeto, ou que tenha vendido diretamente a unidade imobiliária ao
interessado.

11. Assim, coube à CEF a liberação de recursos para a construção, entretanto,
sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação, consoante cláusula vigésima sétima
do contrato de financiamento habitacional (Anexo 04). Ao vistoriador do banco não caberia
conferir a qualidade do material empregado, ou a manutenção da regularidade formal da
empresa, mas apenas certificar a execução de cada etapa do empreendimento, a fim de liberar
as parcelas do financiamento.

12. Deste modo, concluo que no caso dos autos a CEF atuou meramente como
agente financeira do empreendimento, não possuindo responsabilidade para responder por
danos materiais ou morais decorrentes da paralisação da obra.

13. Quanto ao pedido de não pagamento ou restituição do valor dos juros,
verifico no “Contrato de Compra e Venda de terreno e mútuo para construção de unidade
vinculada a empreendimento, com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras
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obrigações – recursos SBPE”, que o prazo para construção da obra previsto no campo “C
6.1” é de 37 meses. Compulsados os autos, observa-se no documento fornecido pela CAIXA
(Anexo 11, Evento 1), que embora o empreendimento EDIFÍCIO BUGATTI encontre-se com
96,55% de obra edificada, a construção está paralisada devido ao abandono da obra pela
construtora AVALON, constando, ainda neste documento, que o prazo original de
encerramento da fase de construção seria em 30/03/2018.

14. No contrato firmado entre as partes consta, no parágrafo décimo da cláusula
terceira, que “o devedor ficará exonerado do pagamento dos encargos mensais devidos na
forma do parágrafo primeiro desta cláusula, caso ocorra atraso na entrega do imóvel por
prazo superior a 6 (seis) meses contados da data constante na Letra “C 6.1” deste contrato,
imputando-se diretamente à construtora a responsabilidade pelo pagamento desses valores,
até a efetiva entrega do imóvel.”

15. Os vários documentos juntados pelo autor na inicial (anexos 9, 10, 11 e 12)
dão conta que as obras para a construção do Ed. Bugatti encontram-se paralisadas e, sendo
este o caso, entendo que tem aplicação a previsão contratual acima descrita, de exoneração do
autor de pagamento de encargos a partir de 06 meses de atraso na entrega do imóvel,
perdurando a exoneração até a data de entrega do mesmo.

16. Assim, como o prazo de entrega da obra é 30/03/2018 (anexo 11, evento 1) e
houve atraso de mais de 06 meses para a entrega, concluo que o autor tem direito a
exoneração do pagamento dos encargos perante a CAIXA a partir de 30/09/2018, até a data
de entrega do bem, nos termos da citada cláusula terceira, parágrafo décimo, do contrato
firmado entre as partes.

17. Sem custas. Sem condenação em verba honorária.

8. Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do autor
para julgar parcialmente procedentes os pedidos e determinar a exoneração do pagamento dos
encargos mensais devidos à CAIXA, referentes ao contrato em questão, a partir de
30/09/2018 até a entrega do imóvel, devendo a CAIXA, ainda, restituir os valores cobrados a
partir de 30/09/2018, com juros desde a citação e correção monetária desde o pagamento
devido, tudo nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da
fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000242462v6 e do código CRC 4cfc42d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 0023951-05.2017.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: SUDEMAR DA SILVA MARINO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação ajuizada por SUDEMAR DA SILVA MARINO em face da UNIÃO
e FUNASA visando o pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de Controle e Combate de
Endemias) ao autor, servidor inativo, em paridade com os servidores da atividade, bem como isenção
de 100% da incidência de PSS sob a gratificação. 

2. Da sentença que julgou procedente os pedidos, recorrem as duas rés: a FUNASA
alegando que a GACEN somente é devida aos servidores que ocupam cargos específicos e que
estejam atuando em atividades de combate e controle de endemias de forma permanente, aduzindo
ainda observância ao princípio da estrita legalidade e violação ao art. 40 da CF/88; enquanto a
UNIÃO alega legalidade da incidência de PSS sobre todo o valor recebido a título de GACEN, bem
como, na eventualidade da manutenção da restituição de valores, a incidência tão somente da TAXA
SELIC.

VOTO

2. Inicialmente, acerca da matéria, observo que esta relatoria vinha entendendo pela
impossibilidade de paridade entre ativos e inativos no tocante à gratificação da GACEN, porquanto
destina-se exclusivamente aos servidores que continuamente atuam no combate de controle de
endemias, o que não acontece com aposentados e pensionistas.

3. Entretanto, a Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDLEF n. 0503302-
70.2013.405.8302, decisão publicada em 02/2016, posicionou-se em sentido contrário nos seguintes
termos:

PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS
- GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO.1. Foi prolatado acórdão pela Turma
Recursal de Pernambuco, que manteve sentença de procedência reconhecendo o direito da parte autora
à incorporação nos seus vencimentos de valor integral da Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias - GACEN. 2. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto
tempestivamente pela FUNASA - Fundação Nacional da Saúde - com fundamento no art. 14, §2º, da Lei
nº 10.259/2001. Argumentou que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Turma Recursal de
Goiás, segundo a qual a GACEN tem caráter indenizatório, o que afasta o direito de extensão aos
inativos (Recurso JEF 0002851-37.2011.4.01.3500).3. Incidente admitido na origem, tendo sido os
autos remetidos a esta Turma Nacional e distribuídos.4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01,
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o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em
contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso dos
autos, demonstrada a divergência jurisprudencial entre a tese debatida no acórdão da Turma Recursal
de Pernambuco e a Turma Recursal de Goiás, deve o incidente ser conhecido. 6. No mérito, o cerne do
debate cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN
- indenizatória ou remuneratória - daí decorrendo ou não a possibilidade de extensão aos servidores
inativos nos mesmos moldes em que paga aos servidores da ativa, em cotejo com as alterações trazidas
pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, em sua redação original, assegurava
aos aposentados do serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios
adotados para os servidores ativos, o que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade.
8. Esse direito permaneceu assegurado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou no § 8º do
mesmo artigo 40 da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, ao alterar
a redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou o denominado direito de paridade dos
servidores aposentados com os servidores ativos, para assegurar apenas direito a reajuste dos
benefícios para assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com critérios definidos
em lei. 10. Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 7º, assegurou
o direito de paridade aos que já haviam se aposentado ou que tinham direito ao benefício de
aposentadoria ou pensão na data do início de sua vigência. Eis o seu texto: Emenda Constitucional nº
41/2003 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. 11. De seu turno, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou
o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 47, consoante expresso em seus artigos 2º e 3º,
parágrafo único. 12. Pacificou-se na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que se
incluem dentre os benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade todas as
gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à produtividade na lei, são pagas de maneira geral
e por igual a todos os servidores ativos, sem aferição efetiva da produtividade. Essa jurisprudência se
consolidou na Súmula Vinculante nº 20, que tratada gratificação denominada GDATA (Lei nº
10.404/2002), cujo leading case é o que restou julgado no Recurso Extraordinário nº 572.052, cuja
ementa tem o seguinte teor: RE 572.052 - STF - Pleno - DJe 17/04/2009 RELATOR:MINISTRO
RICARDO LEWANDOWSKI EMENTA:[...]I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos
inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004,
convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. II - Embora de natureza pro labore
faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma
gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na espécie, de
violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário desprovido. Deveras, o artigo 40 da Lei
8.112/90 reza que 'Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor
fixado em lei'. E no que diz respeito às vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores públicos, o
saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles nos ensina que:' Vantagens pecuniárias são acréscimos de
estipêndio do servidor, concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de
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serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das
condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão de
condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os adicionais
(adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das
gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do gênero
retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e efeitos peculiares em relação
ao beneficiário e à Administração. Certas vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao
vencimento (v.g., por tempo de serviço) e o acompanham em todas as suas mutações, inclusive quando
se converte em proventos da inatividade (vantagens pessoais subjetivas); outras apenas são pagas com
o vencimento, mas dele se desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de
serviço); outras independem do exercício do cargo ou da função, bastando a existência da relação
funcional entre o servidor e a Administração (v.g., salário-família), e, por isso mesmo, podem ser
auferidas mesmo na disponibilidade e na aposentadoria, desde que subsista o fato ou a situação que as
gera (vantagens pessoais objetivas).(...)O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço
integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em
lei, ao passo que as vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão
do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não
ser quando essa integração for determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em
que as primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao
passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito(pro
labore faciendo) ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto officii), ou são gratificações
de serviço (propter laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do
servidor (propter personam). Daí por que, quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou a
situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de
função, gratificações de serviço ou gratificação em razão das condições pessoais do servidor.(...)Feitas
essas considerações de ordem geral sobre o gênero vantagens pecuniárias, vejamos as suas espécies,
isto é, os adicionais e as gratificações e suas várias modalidades. Adicionais: são vantagens
pecuniárias que a Administração concede aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional de
tempo deserviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou
um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor retribuir os
exercentes de funções técnicas,c ientíficas e didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por
longo tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é o ser
aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de
funções especiais que refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensação por serviços comuns
executado sem condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações
que agravam o orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a
gratificação relaciona-se com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao
vencimento e, por isso, tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos,
porém, podem ser suprimidos para o futuro.(...)Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições anormais de
segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos
servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica (gratificações especiais). As
gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens
pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens
transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à
continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto
é, partes que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de
circunstâncias momentâneas'. Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-se dos
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adicionais porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções especiais, que se
apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas - as gratificações - visam a compensar riscos
ou ônus de serviços comuns realizados em condições extraordinárias, tais como os trabalhos executados
em perigo de vida e saúde, ou no período noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora
da sede etc. As gratificações são concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo
prestado um serviço comum (propter laborem) ou em face desituações individuais do servidor (propter
personam), diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (ex facto
officii). Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois são vantagens pecuniárias
distintas, com finalidades diversas, concedidas por motivos diferentes. A gratificação é retribuição de
um serviço comum prestado em condições especiais: o adicional é retribuição de uma função especial
exercida em condições comuns. Daí por que a gratificação é, por índole, vantagem transitória e
contingente e o adicional é por natureza, permanente e perene. Em última análise, a gratificação não é
vantagem inerente ao cargo ou à função, sendo concedida em face das condições excepcionais do
serviço ou do servidor.(...)' (in Direito Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros Editores, págs.
402 a 411 - grifado) 13. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN),
instituída pela Lei nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem
natureza indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da gacen foi recentemente examinada por
esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400, PEDILEF 051492820.2012.405.8400, PEDILEF
05149282020124058400 (rel. JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOU 13/10/2015
PÁGINAS 112/146), PEDILEF 05139322220124058400 (rel. JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA
ROCHA, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O tema foi minuciosamente examinado, em pedidos de
uniformização em que se almejava o afastamento da incidência do IR sobre a GACEN, concluindo esta
Turma Nacional de Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza remuneratória da gratificação
em comento.14. O caso em questão trata de matéria diversa, qual seja, se a gratificação em comento
possui o caráter geral, vale dizer, se é paga de forma indistinta, sem qualquer tipo de avaliação
individual de desempenho, aos servidores da ativa e, logo, deveria ser estendida aos inativos.Transcrevo
os dispositivos legais referentes à GACEN: Art. 54. Fica instituída, a partir de 1o de março de 2008, a
Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos
cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do
Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde -
FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A Gecen e a Gacen serão
devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em
caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural,
inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas. § 1o O
valor da Gecen e da Gacen será de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais. (Revogado pela Lei
nº 12.778, de 2012) § 2o A Gacen será devida também nos afastamentos considerados de efetivo
exercício, quando percebida por período igual ou superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins de
incorporação da Gacen aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem
jus, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012) I - para as
aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen será: a) a partir de 1o de
março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor; e b) a partir de 1o de janeiro
de 2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor; e II - para as aposentadorias e
pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: a) quando aos servidores que lhes deram origem se
aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,e no
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes
do inciso I deste parágrafo; e b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e
pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.§ 4o A Gecen e a Gacen não servirão de
base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens.§ 5o A Gecen e
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a Gacen serão reajustadas na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais.§ 6o A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em
comissão ou função de confiança.§ 7o A Gecen e a Gacen substituem para todos os efeitos a vantagem
de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991.§ 8o Os servidores ou empregados que
receberem a Gecen ou Gacen não receberão diárias que tenham como fundamento deslocamento nos
termos do caput deste artigo, desde que não exija pernoite.15. Da análise dos dispositivos legais supra
constata-se que a GACEN não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do
desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade (pro labore
faciendo), consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº
11.784/2008.15. Dessa forma, a GACEN é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos
servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei
nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os
benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional
nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto, aos aposentados e
pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo,
conforme anexo XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada pela lei n. 12.778/12 (Efeitos financeiros a
partir de 1o de janeiro de 2013 em R$: 1o de janeiro de 2013 - 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00;
1o de janeiro de 2015 -835,00), pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009,tendo sido
paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm
direito.16. A GACEN, contudo, não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago
aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea 'a', da
Lei nº11.784/2008. Referido dispositivo legal, por conseguinte, padece do vício de
inconstitucionalidade, consoante vêm entendendo o C. STF em casos análogos, no que determina
pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas, dado o seu
caráter de vantagem paga aos servidores da ativa de forma geral e desvinculada a uma avaliação de
desempenho individual. Acreça-se que, no julgado em desate, a parte requerida é beneficiária do direito
à paridade com os servidores ativos, logo, o pagamento em patamar inferior da gratificação, não
obstante afrontar o caráter unitário da remuneração da carreira em questão, está em manifesto
confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo  3º,
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.17. A parte autora, em conclusão, tem direito ao
pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com
direito de paridade, conforme documentos acostados aos autos, somado ao fato  de que a GACEN é
paga de forma geral aos servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim, não viola a
iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a necessidade de previsão
orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de
pagamento de verba remuneratória com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o
direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo3º,
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente,
autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela
legislação infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização e nego-lhe
provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu
caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC
41/2003, que extinguiu tal direito. Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização
CONHECER e NEGARPROVIMENTO ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto,
nos termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.
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4. No caso específico dos autos, verifica-se que a parte autora é beneficiária de pensão
por morte desde 12/02/2015 (fl. 32 do evento 1) e recebe a Gratificação de Atividade de Controle e
Combate a Endemias - GACEN, tendo o instituidor da pensão se aposentado em 1994 (fl. 110 do
evento 17), antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 (início da vigência em
31/12/2003), possui direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, conforme
entendimento da TNU exposto acima.

5. Deste modo, diante da análise ao direito à paridade da parte autora, bem como pela
aplicação do novo entendimento adotado pela TNU quanto ao pagamento da GACEN, verifico que a
sentença recorrida se encontra de acordo com o precedente acima mencionado, motivo pelo qual deve
ser mantida neste ponto.

6. Quanto ao pedido de 100% de isenção de incidência do PSS sobre a GACEN, a
sentença merece parcial reforma. Isso porque o art. 55 da Lei 11.784/2008 estipula:

“Art. 55. A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares dos empregos e cargos
públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente,
realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural,
inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e
ribeirinhas.

§ 3o Para fins de incorporação da Gacen aos proventos de aposentadoria ou às
pensões dos servidores que a ela fazem jus, serão adotados os seguintes critérios:
(Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012)

I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen
será:

a) a partir de 1o de março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu
valor; e

b) a partir de 1o de janeiro de 2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do
seu valor; e

II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes do
inciso I deste parágrafo; e

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o
disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.”

Como exposto, consta na Lei que a GACEN é parcialmente incorporável aos proventos
da aposentadoria e, de acordo com a jurisprudência do Supremo, como “Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público”
(RE 593.068), concluo que o recurso da UNIÃO merece parcial provimento para determinar a
isenção de PSS sobre 40% da GACEN, devendo a UNIÃO ser condenada apenas na restituição dos
valores que recaem sobre a GACEN não incorporada aos proventos de aposentadoria.
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Por fim, a restituição deve observar a prescrição quinquenal das parcelas e o índice da
TAXA SELIC.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária para a UNIÃO. Condeno a
FUNASA ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
FUNASA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO para determinar a isenção
da contribuição previdenciária incidente sobre GACEN apenas na parte não incorporável aos
proventos de aposentadoria, com restituição dos valores não incorporáveis dos últimos 5 (cinco) anos,
atualizado pela taxa SELIC, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000256674v2 e do código CRC 9fb2d4a0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 0005294-27.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: RAPHAEL CRUZEIRO CARPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em razão de
alegada nulidade no julgado que deu parcial provimento ao recurso da CEF e da OMNI para
excluir a condenação por dano moral. Alega o autor, em síntese, que o julgamento foi extra
petita, uma vez que não houve pedido das recorrentes de exclusão do dano moral, mas tão
somente de redução do valor.

VOTO

 

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação
vinculada, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei
nº 9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da argüição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência de nulidade no julgado.

Não assiste razão ao embargante. Com efeito, verifica-se no evento 71 que a
CEF aduziu no recurso, como fundamentação para reforma do julgado, a ausência de dano
moral ao autor, tendo dito que “Compulsando os autos, constata-se pela ausência de
comprovação da repercussão do fato que não se concretizou o dano argüido na inicial, pelo
que não há responsabilidade em indenizar. Desta feita, conclui-se que não é qualquer tipo de
situação que pode dar causa a um dano moral. Tal só ocorrerá em situações extraordinárias e
que fujam à normalidade, de forma que ao senso comum representem autêntica ofensa à
personalidade. No presente caso, a Autora sofreu, no máximo, um mero dissabor ou nem isso,
tendo em vista que não existiu qualquer conduta abusiva por parte desta empresa.”

É sabido que de acordo com o efeito translativo dos recursos, a matéria
devolvida é apreciada em toda sua extensão, e deste modo, a exclusão do dano moral foi
imperativa, através da aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Por fim, observo que no recurso da CEF consta pedido de que o pleito do autor
seja julgado totalmente improcedente e, de acordo com o NCPC, os pedidos devem ser
interpretados de forma ampliativa e em conformidade com o princípio da boa fé objetiva.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 458



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 507/596

0005294-27.2017.4.02.5050 500000233298 .V3 JES15140© JES7058

Assim, verifica-se que não há nulidade alguma no acórdão, tendo sido
analisados todos os fatores relevantes do processo, que levaram a uma modificação
fundamentada da sentença, tratando-se, no caso, de inconformismo do autor com o resultado
do julgamento.

Deste modo, o recurso foi julgado na linha de fundamentos que presidem as
questões, convindo anotar que a insatisfação da parte quanto ao deslinde da causa não
oportuniza a oposição de embargos de declaração sob alegação de suposta nulidade, sem que
se achem presentes os elementos constitutivos definidos pela Lei como causa eficiente de sua
incidência. Nesses termos: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Consigne-se, por fim, que a via dos embargos declaratórios não deve ser
utilizada para veiculação de mero inconformismo, cabendo, para isso, recurso próprio.

Voto por conhecer e negar provimento aos embargos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000233298v3 e do código CRC 80ba9ec3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5000848-09.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: JOVALDO GUIMARAES GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação ajuizada por JOVALDO GUIMARAES GONCALVES em
face da UFES visando que a autarquia federal seja compelida a emitir em seu favor certidão
de tempo de serviço relativo ao período compreendido entre 1994 a 2013.  

2. Alega a parte autora, em síntese, que trabalhou prestando serviços como
professor de música na Secretaria de Produção e Difusão Cultural da UFES, no período entre
1994 e 2013, que era remunerado pelo SPDC UFES, porém, sem regularização do referido
vínculo empregatício. Trouxe aos autos recibos de pagamento, comprovante de participação
em eventos musicais, bem como comprovação de que ministrava aulas de música. Alega que
requer a referida Certidão “para fins de comprovação de experiência no seu atual local de
trabalho, qual seja, na Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES.”

3. A sentença julgou procedente o pedido, considerando que os documentos
trazidos comprovaram o exercício de atividades como professor de música junto à Secretaria
de Produção e Difusão Cultural da UFES, bem como condenou a autarquia federal em
obrigação de fazer, consistente na emissão de certidão de tempo de serviço prestado pelo
autor, na qualidade de professor de música.

4. Recorreu a UFES alegando ausência de relação de emprego e que o
reconhecimento de tempo de serviço deve obedecer ao disposto na Lei 8.213/91. Aduz que
em audiência restou comprovado que não havia regularidade ou habitualidade em relação aos
cursos de música ministrados pelo autor, bem como ausência de pagamento de salário ou
registro de frequência. Diz que a contratação de professores passar inevitavelmente por
processo seletivo, ainda que a título precário (contratação temporária).

VOTO

5. Pois bem, o fato controvertido nos autos diz respeito ao direito do autor de
obter a Certidão de Tempo de Serviço junto à UFES, pelos serviços prestados como professor
de música, enquanto que por outro lado, a autarquia sustenta que o autor não fez parte dos
quadros de funcionários da Universidade, motivo pelo qual negou a emissão da Certidão.

6. Acerca da matéria, observo que a Certidão de Tempo de Serviço constitui
documento formal que atesta o tempo de serviço laborado pelo empregado, e tem como
finalidade a averbação do tempo de serviço em outros órgãos públicos, ou pode ainda ser
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utilizada para pontuação de títulos em concursos públicos. Essa Certidão é devida aos
servidores ou ex-servidores do órgão que a fornece.

7. A título de esclarecimento, perante o órgão do INSS, essa certidão requerida
pelo autor tem o nome de Certidão de Tempo de Contribuição, que atesta o período laborado
e a soma das contribuições realizadas para o regime previdenciário.

8. No caso dos autos, o autor traz uma gama de documentos que comprovam a
prestação de serviços junto à Secretaria de Produção e Difusão Cultural da UFES, na
atividade de professor de música, no período entre 1993 a 2007. As testemunhas ouvidas em
juízo também informam o exercício da atividade do autor como professor de música junto à
UFES, de forma regular.

9. No entanto, não há na inicial descrição detalhada da forma de trabalho do
autor, nem deduções sobre as características de relação empregatícia, como por exemplo 
cumprimento de jornada de trabalho, forma de remuneração, menção a quem o autor era
subordinado, ou sobre a habitualidade do trabalho, como também não há na causa de pedir
narração de que o autor pretende buscar a declaração de vínculo empregatício junto à
Universidade.

10. O que se observa nos autos é que, embora tenha aparência de professor
contratado perante os alunos, o autor prestava serviços para a UFES, sendo remunerado
através de Recibos de Serviço e, sendo esse o caso, entendo que a priori, a emissão de uma
Certidão de Tempo de Serviço somente seria devida após a análise e conclusão de existência
de relação empregatícia com a Universidade, análise essa que vai além da causa de pedir e
dos fatos deduzidos na inicial.

11. Assim, verifica-se que a emissão de uma Certidão de Tempo de Serviço, que
tem poder probatório perante todos os demais órgãos públicos, inclusive para averbação de
trabalho ou fins previdenciários, depende do reconhecimento de uma regular situação de
emprego ou contratação administrativa, o que não é o caso dos autos.

12. No caso, o próprio autor afirma na inicial que era prestador de serviços junto
à UFES, circunstância que lhe dá direito, no caso concreto, a uma Declaração de Prestação de
Serviços junto à Secretaria de Produção e Difusão Cultural da UFES, no período aferido, e
não uma Certidão de Tempo de Serviço, que tem finalidade muito mais ampla do que a causa
de pedir deduzida pelo autor na inicial.

13. Dessa forma, entendo que merece reforma a sentença para julgar
improcedente o pedido, convindo mencionar que nada impede que o autor busque o
reconhecimento do tempo de trabalho através da via adequada e com fundamentos próprios,
circunstância que tem como consequência lógica, a emissão da Certidão de Tempo de
Serviço.

14. Sem condenação em custas. Sem pagamento da verba honorária

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da UFES,
para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266216v2 e do código CRC a402d0d4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5007325-48.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: ZENITH MARITIMA EIRELI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando o pagamento de indenização por danos materiais e
morais em virtude da não entrega de mercadorias pelos CORREIOS, que se deu em virtude
do roubo da carga que transportava objetos postais. Alega a parte autora, em síntese, que
enviou uma encomenda via SEDEX, postada em 06/04/2018, conforme comprova o
documento de rastreamento juntado no anexo 9 do evento 1, contudo, sem sucesso, haja vista
que quase dois meses depois, por meio de consulta ao código de rastreio DY938370481BR,
constatou que o objeto havia sido roubado.

2. Da sentença julgou parcialmente procedente o pedido de danos materiais,
condenando os CORREIOS ao pagamento de R$ 51,49, bem como indenização por danos
morais no valor de R$ 1.000,00.

3. Recorreu os CORREIOS alegando que o roubo de carga a mão armada, como
no caso dos autos, configura fortuito externo passível de excluir a responsabilidade da ECT
por danos materiais ou morais.

VOTO

4. Acerca da matéria, observo que a TNU firmou posicionamento de mérito
contrário a pretensão deduzida nos autos, quando da fixação do TEMA 108 daquela Corte,
que dispõe: “o roubo de mercadoria transportada constitui motivo de força maior, a exonerar
o transportador da responsabilidade civil respectiva, uma vez demonstrado que não houve
descuido no dever de cautela no transporte da mercadoria.”

5. Em pesquisa jurisprudencial verifica-se que a orientação acima também é
adotada pelo E. STJ, no sentido de considerar o roubo de carga a mão armada como um
fortuito externo passível de exclusão de responsabilidade da empresa transportadora. Nesse
sentido, trago os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORREIOS. ROUBO DE CARGAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. 1. A
empresa de Correios é de natureza pública federal, criada pelo Decreto-lei n. 509/69,
prestadora de serviços postais sob regime deprivilégio, cuja harmonia com a Constituição
Federal, em parte, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.
46/DF, julgada em 5.8.2009, relator para acórdão Ministro Eros Grau. Os Correios são, a um
só tempo, empresa pública prestadora de serviço público em sendo estrito, e agente inserido
no mercado, desempenhando, neste caso, tipica atividade econômica e se sujeitando ao regime
de direito privado. 2. Destarte, o caso dos autos revela o exercício de atividade econômica
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típica, consubstanciada na prestação de serviço de "recebimento/coleta, transporte e entrega
domiciliar aos destinatários em âmbito nacional" de "fitas de vídeo e/ou material
promocional relativo a elas", por isso que os Correios se sujeitam à responsabilidade civil
própria das transportadoras de carga, as quais estão isentas de indenizar o dano causado na
hipótese de força maior, cuja extensão conceitual abarca a ocorrência de roubo das
mercadorias transportadas. 3. A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie
do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais
se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em
regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar,
mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. 4. Com o julgamento do REsp.
435.865/RJ, pela Segunda Seção, ficou pacificado na jurisprudência do STJ que, se não for
demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia
esperar, o roubo de carga cons!tui mo!vo de força maior a isentar a sua responsabilidade. 5.
Recurso especial provido. (grifo nosso) (REsp 976564 / SP, Rel Min. Luis Felipe
Salomão,20/09/2012);

DIREITO CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ROUBO POR TERCEIROS DE
MERCADORIA TRANSPORTADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT CONFIGURA CASO FORTUITO EXTERNO APTO A AFASTAR DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANPORTADORA - PRECEDENTES STJ - TESE
REAFIRMADA: "O ROUBO DA MERCADORIA TRANSPORTADA CONSTITUI MOTIVO DE
FORÇA MAIOR, A EXONERAR O TRANSPORTADOR DA RESPONSABILIDADE CIVIL
RESPECTIVA, UMA VEZ DEMONSTRADO QUE NÃO SE DESCUROU DO DEVER DE
CAUTELA NO TRANSPORTE DA MERCADORIA"- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei (Turma) n. 0030882-08.2013.4.01.3400, Relator(a) RONALDO JOSE DA SILVA,
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data 17/08/2018, Data da publicação
30/08/2018).

No caso dos autos, verifica-se no anexo 2 do evento 6 que a ré trouxe prova de
que a perda da mercadoria transportada se deu através de roubo a mão armada, situação que,
consoante orientação da TNU e STJ, exclui a responsabilidade dos CORREIOS pela
indenização moral e material.

Diante de todo o exposto, curvando-me ao entendimento firmado nas Cortes
Superiores, voto pela reforma da sentença para o julgamento de improcedência do pedido,
reconhecendo a ocorrência de fortuito externo passível de exclusão da responsabilidade
material e moral dos CORREIOS, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas. Sem condenação em verba honorária.

Voto por dar provimento ao recurso dos CORREIOS para julgar improcedente a
ação, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000254950v3 e do código CRC 9c67ced5.
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Informações adicionais da assinatura:
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RECURSO CÍVEL Nº 5001246-41.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SILVIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da União Federal e Caixa Econômica Federal
em que se pretende indenização por danos materiais e morais sob alegação de valores
desfalcados na conta individual PIS. 

Da sentença que julgou improcedente a demanda, recorreu a parte autora
aduzindo que os índices aplicados não obedeceram a critérios legais, aduzindo ainda que as
provas juntadas na inicial demonstram prejuízos sofridos pelo autor.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria observo que a contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar
n° 8/1970, com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios,
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio
(arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de
Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar
nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a
financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que
trata o § 3º deste artigo. (Regulamento)
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§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta
por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que
lhes preservem o valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os
critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por
motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput"
deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o
Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas
individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição
adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio
da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso, a parte alega que sua conta individual do PIS sofreu desfalques
indevido ao longo dos anos, trazendo aos autos planilha de cálculos que entende devida, na
qual indica a atualização monetária segundo índice do IGP-M. Ocorre que a legislação
determina a aplicação da TJLP enquanto índice de correção monetária das contas, conforme
artigo 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da remuneração dos recursos do Fundo de
Participação PIS-PASEP:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-
PASEP terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art.
38 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de
redução a que alude o art. 8º desta Lei.
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No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não
contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice de juros diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido,
principalmente ao aduzir:

“Da análise do extrato juntado (Evento 15, COMP1), verifico que houve
remuneração do saldo da conta individual do Autor no período imprescrito, até a data do
saque realizado pelo autor (17.04.2015), como apontam as rubricas de crédito que fazem
expressa menção a “distribuição de reservas” e “rendimentos”.

O que ocorre é que a remuneração do capital não seguiu o índice indicado pelo
Autor na planilha anexa à petição inicial, qual seja, o IGP-M. Contudo, não há ilegalidade a
ser reconhecida nessa disparidade de índices, pois em se tratando de remuneração dos
saldos existentes em contas individuais PIS/PASEP, não ocorre a correção monetária pelo
IGP-M, nem incidem os juros indicados pelo Autor, diante de expressa determinação legal.

De acordo com a legislação vigente no período ora analisado, a remuneração
do capital dos cotistas se dá da seguinte forma: i) correção monetária pelo índice de Taxa
Juros de Longo Prazo (TJLP), conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996; ii) juros de 3% (três
por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e iii) Resultado Líquido
Adicional (RLA) proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do
Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as
despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de improcedência do pedido.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000257527v2 e do código CRC 41ffc588.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5007944-75.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DARIO VICENTE FALQUETO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da União Federal e Banco do Brasil em que
se pretende indenização por danos materiais e morais sob alegação de valores desfalcados na
conta PIS - PASEP. 

Da sentença que julgou improcedente a demanda, recorreu a parte autora
aduzindo descontos indevidos na conta PASEP e que possuía saldo antes do ano de 1999, que
não foram devidamente atualizados. Afirma que “surge verossímil a alegação de ocorrência
de saques indevidos, seja pelo diminuto valor depositado na conta individual do Autor -
incompatível com tempo de serviço público prestado mais juros e correção -, seja porque o
extrato juntado à inicial mostra periódicas retiradas, com a de nominação "PGTO
rendimento FOPAG 27476373000190 (dentre outros mais)"

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria observo que a contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar
n° 8/1970, com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios,
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio
(arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:
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Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de
Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar
nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a
financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que
trata o § 3º deste artigo. (Regulamento)

§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta
por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que
lhes preservem o valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os
critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por
motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput"
deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o
Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas
individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição
adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio
da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso dos autos, a parte busca a percepção de acréscimos legais (correção
monetária e juros remuneratórios) ao saldo do PIS/PASEP, contudo, sem indicar os índices
que entende devidos. Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP enquanto índice
de correção monetária das contas, conforme artigo 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP:
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Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-
PASEP terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art.
38 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de
redução a que alude o art. 8º desta Lei.

No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não
contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

Por fim, observo que de acordo com a sistemática do PASEP, as movimentações
identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento FOPAG” significam que houve crédito de
rendimento da conta individualizada PASEP para conta corrente, ou seja, os valores
creditados na conta vinculada a título de incidência de índices legais no período – atualização
monetária, juros, resultado líquido adicional e distribuição de reservas (se houver) – vão
sendo repassados ao titular da conta por meio de crédito em folha de pagamento e conta
corrente.

Assim, a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado da inatividade,
circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na atualização do
saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

Diante de todo o exposto, concluo que não há que se falar em qualquer tipo de
diferença a ser creditada/paga ao autor a título de reposição das quotas do Fundo PASEP, uma
vez que os índices aplicados para correção do referido fundo, bem como os juros, foram, um
a um, determinados por legislação específica e aplicados de forma correta. Desta forma,
mantenho a sentença de improcedência do pedido.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

 Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de improcedência do pedido.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000257643v3 e do código CRC 7494af84.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5007563-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA PEREIRA RIOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARIA DA PENHA PEREIRA RIOS em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
sob a alegação de responsabilidade da instituição financeira pela má qualidade do imóvel,
adquirido através do programa MINHA CASA, MINHA VIDA. Alega a autora, em síntese,
que algum tempo após a entrega da residência, observou uma série de danos físicos ao
imóvel, decorrentes de vícios construtivos.

A sentença (evento 19) reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF, sob o
fundamento de que não é responsabilidade do FGHAB garantir despesas de recuperação de
imóveis por danos oriundos de vícios na construção, e extinguiu o feito sem resolução de
mérito.  

Recorreu a autora aduzindo legitimidade e responsabilidade da CEF pelos danos
físicos do imóvel, já que é representante do fundo de arrendamento residencial – FAR,
devendo, deste modo, indenizar a parte pela má qualidade da obra e pelos danos físicos do
imóvel. Aduz ainda responsabilidade da CEF pelos imóveis adquiridos através do programa
“Minha Casa Minha Vida.”

VOTO

I – DA RESPONSABILIDADE NA CEF NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA

O programa Minha Casa, Minha Vida, criado pela Medida Provisória nº 459, de
25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei 11.977/2009, é um programa
habitacional federal regulamentado pelo Poder Executivo federal e subsidiado pela União,
com o objetivo de “criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades
habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações
rurais” (art. 1º da Lei 11.977/2009), para famílias de baixa renda.

A gestão do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e do Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), subprogramas do PMCMV, é feita pelos Ministérios
da Fazenda e das Cidades, conforme arts. 10 e 17 da Lei 11.977/2009, e a operacionalização
dos recursos respectivos, feita pela CEF, nos termos dos arts. 9º e 16 do mesmo diploma
legal.
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Além das responsabilidades ligadas à gestão operacional do programa, atua a
CEF, no âmbito do PMCMV, como agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), o que lhe permite utilizar os recursos dos fundos ligados ao programa para financiar
tanto a aquisição de moradias pelos beneficiários, quanto empreendimentos habitacionais
pelas construtoras.

Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ (RESP 1.534.952, RESP
1.163.228 e RESP 1.102.539) a atuação da CEF no PMCMV pode dar-se sob duas
formas distintas: a primeira, por meio do financiamento e acompanhamento de obras
das unidades habitacionais que serão contempladas pelo mencionado programa social,
quanto atua como agente executor de políticas públicas; a segunda, mediante concessão,
em favor dos interessados que preencham determinadas condições previamente
estipuladas pela legislação de regência do programa, de carta de crédito para a
aquisição de imóvel residencial, seja para o adquirente do imóvel, seja para a
construtora, situação em que atua como mero agente financeiro.

Na primeira forma de atuação, CEF é a responsável pela seleção e contratação
da empresa construtora, pela concepção e execução da obra, pela entrega dos imóveis
concluídos e legalizados, promove o empreendimento, além de liberar os recursos conforme o
cronograma da obra, atuando verdadeiramente como um executor de políticas públicas.

Na segunda forma de atuação, a CEF intervém na operação apenas na qualidade
de mutuante, disponibilizando aos contratantes a importância necessária à aquisição do
imóvel residencial, deste modo, não possuindo relação com a solidez e segurança da obra,
nem pela perfeição do trabalho realizado pela construtora escolhida pelo mutuário. Neste
caso, a CEF não participa da elaboração dos cálculos e projetos, e muito menos da execução
dos serviços desenvolvidos por profissionais que não são contratados e nem remunerados
pelo agente financeiro.

A instituição financeira só tem responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações que assume para com o mutuário referentes ao cumprimento do contrato de
financiamento, ou seja, a liberação do empréstimo, nas épocas e condições acordadas, tendo
por contrapartida a cobrança dos encargos também estipulados no contrato.

Em conclusão, de acordo com a jurisprudência do STJ, para se verificar a
responsabilidade da CEF por danos relacionados à aquisição do imóvel, no âmbito do
PMCMV, deve-se verificar as circunstâncias do caso concreto: se o banco exerceu papel
meramente de instituição financeira, ou, ao contrário, se assumiu outras responsabilidades
concernentes à concepção do projeto, escolha do terreno, da construtora, aparência perante o
público alvo de coautoria do empreendimento, o que deve ser apreciado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

II – CASO DOS AUTOS

Analisando os documentos constantes nos autos (Termo de Recebimento do
Imóvel PMCMV – doc. 7, evento 1), bem como a narrativa da autora na inicial, observa-se
que não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente
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promotora da obra, escolhido a construtora ou tido qualquer responsabilidade relativa à
elaboração técnica do projeto.

Ao contrário, afirma a autora que a CEF detinha obrigação contratual de
fiscalizar a obra, como requisito para liberar de valores à empresa construtora que promoveu
a construção do empreendimento.  Sendo este o caso, a situação narrada revela a atuação da
CEF como agente financeiro, não como gestora do programa habitacional.

Neste ponto, convém observar que o fato de a empresa pública promover a
gestão operacional dos recursos destinados à concessão de subvenção no âmbito do PNHU
não a transforma em garante da construção e da tempestividade da entrega da obra.

Isso porque, agindo como agente financeiro da obra, compromete-se a liberar
recursos para a realização da construção, conforme cronograma físico-financeiro, e nessa
perspectiva, a instituição financeira não detém legitimidade para responder danos físicos
relativos ao vício na construção de imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

A fiscalização realizada pela CEF tem a finalidade de verificar o cumprimento
das etapas da obra, para a liberação de recursos para a construção, entretanto, sem
responsabilidade técnica pela edificação. Ao vistoriador do banco não caberia conferir a
qualidade do material empregado, ou a manutenção da regularidade formal da empresa, mas
apenas certificar a execução de cada etapa do empreendimento, a fim de liberar as parcelas do
financiamento.

Deste modo, diante do narrado pela autora na inicial, não há elementos que
permitam aferir que a atuação da CEF tenha se dado para além da função de agente financeiro
"stricto sensu", motivo pelo qual não há fundamento que justifique a legitimidade passiva da
CEF, no caso dos autos.

No mesmo sentido do exposto, trago à colação os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE
COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO.
ILEGITIMIDADE.1. Ação em que se postula complementação de cobertura securitária, em
decorrência danos físicos ao imóvel (vício de construção), ajuizada contra a seguradora e a
instituição financeira estipulante do seguro. Comunhão de interesses entre a instituição
financeira estipulante (titular da garantia hipotecária) e o mutuário (segurado), no contrato
de seguro, em face da seguradora, esta a devedora da cobertura securitária. Ilegitimidade
passiva da instituição financeira estipulante para responder pela pretendida complementação
de cobertura securitária. 2. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente
financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do
tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo,
dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua
ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente
financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e
privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa ou baixíssima renda. 3. Nas hipóteses em que atua na condição de agente
financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido
decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz
respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do
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empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A
previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-
se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no
contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. 4.
Hipótese em que não se afirma, na inicial, que a CEF tenha assumido qualquer outra
obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa
de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a
construtora ou tido qualquer responsabilidade relativa à elaboração ao projeto. 5. Recurso
especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do agente financeiro
recorrente”. (REsp 1102539, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
09.08.2011);

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
PEDIDO DE  INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA  CEF.  AUSÊNCIA.  AGENTE FINANCEIRO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta Corte, nos casos em que
a atuação  da CEF na relação jurídica sub judice ocorre exclusivamente na   qualidade   de  
agente operador do financiamento para  fim  de aquisição de unidade habitacional, como no
caso em apreço, não detém ela  legitimidade  para  responder  pelo  descumprimento 
contratual relativo  ao  atraso  na  entrega  do  imóvel adquirido com recursos destinados 
ao  Programa  Minha  Casa  Minha Vida (PMCMV). 2. Razões recursais insuficientes para
a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1644884/PB, Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 01/04/2019);

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. MINHA CASA, MINHA VIDA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE OPERADOR
FINANCEIRO. 1. Não se pode estender à Caixa Econômica Federal a responsabilidade civil
que uma instituição financeira privada, nas mesmas circunstâncias, não teria. O fato de a
empresa pública promover a gestão operacional dos recursos destinados à concessão de
subvenção no âmbito do PNHU não a transforma per se em garante da construção e da
tempestividade da entrega da obra. É a inteligência da legislação de regência (Lei n.
11.977/09 c/c Lei n. 12.424/11). Em tal conformação, presente a teoria da asserção - segunda
a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz do pedido e da causa de pedir
deduzidos na petição inicial -, há reconhecer-se a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal para responder a qualquer pretensão fincada nessa causa de pedir - atraso na
construção/entrega da obra. 2. Agravo improvido" (TRF4, citado no inteiro teor do Resp
1.534.952 - SC).

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito, por reconhecimento de ilegitimidade da CEF para atuar no pólo passivo
da ação.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade de justiça concedida nos autos.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000254721v3 e do código CRC 8db883db.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5019332-72.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SOLANGE FREITAS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SOLANGE FREITAS SANTOS em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF sob a
alegação de responsabilidade da instituição financeira pela má qualidade do imóvel, adquirido
através do programa MINHA CASA, MINHA VIDA. Alega a autora, em síntese, que algum
tempo após a entrega da residência, observou uma série de danos físicos ao imóvel,
decorrentes de vícios construtivos.

A sentença (evento 18) reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF, sob o
fundamento de que não é responsabilidade do FGHAB garantir despesas de recuperação de
imóveis por danos oriundos de vícios na construção, e extinguiu o feito sem resolução de
mérito.  

Recorreu a autora aduzindo legitimidade e responsabilidade da CEF pelos danos
físicos do imóvel, já que é representante do fundo de arrendamento residencial – FAR,
devendo, deste modo, indenizar a parte autora pela má qualidade da obra e pelos danos físicos
do imóvel

VOTO

I – DA RESPONSABILIDADE NA CEF NO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA

O programa Minha Casa, Minha Vida, criado pela Medida Provisória nº 459, de
25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei 11.977/2009, é um programa
habitacional federal regulamentado pelo Poder Executivo federal e subsidiado pela União,
com o objetivo de “criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades
habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações
rurais” (art. 1º da Lei 11.977/2009), para famílias de baixa renda.

A gestão do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e do Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), subprogramas do PMCMV, é feita pelos Ministérios
da Fazenda e das Cidades, conforme arts. 10 e 17 da Lei 11.977/2009, e a operacionalização
dos recursos respectivos, feita pela CEF, nos termos dos arts. 9º e 16 do mesmo diploma
legal.
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Além das responsabilidades ligadas à gestão operacional do programa, atua a
CEF, no âmbito do PMCMV, como agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), o que lhe permite utilizar os recursos dos fundos ligados ao programa para financiar
tanto a aquisição de moradias pelos beneficiários, quanto empreendimentos habitacionais
pelas construtoras.

Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ (RESP 1.534.952, RESP
1.163.228 e RESP 1.102.539) a atuação da CEF no PMCMV pode dar-se sob duas
formas distintas: a primeira, por meio do financiamento e acompanhamento de obras
das unidades habitacionais que serão contempladas pelo mencionado programa social,
quanto atua como agente executor de políticas públicas; a segunda, mediante concessão,
em favor dos interessados que preencham determinadas condições previamente
estipuladas pela legislação de regência do programa, de carta de crédito para a
aquisição de imóvel residencial, seja para o adquirente do imóvel, seja para a
construtora, situação em que atua como mero agente financeiro.

Na primeira forma de atuação, CEF é a responsável pela seleção e contratação
da empresa construtora, pela concepção e execução da obra, pela entrega dos imóveis
concluídos e legalizados, promove o empreendimento, além de liberar os recursos conforme o
cronograma da obra, atuando verdadeiramente como um executor de políticas públicas.

Na segunda forma de atuação, a CEF intervém na operação apenas na qualidade
de mutuante, disponibilizando aos contratantes a importância necessária à aquisição do
imóvel residencial, deste modo, não possuindo relação com a solidez e segurança da obra,
nem pela perfeição do trabalho realizado pela construtora escolhida pelo mutuário. Neste
caso, a CEF não participa da elaboração dos cálculos e projetos, e muito menos da execução
dos serviços desenvolvidos por profissionais que não são contratados e nem remunerados
pelo agente financeiro.

A instituição financeira só tem responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações que assume para com o mutuário referentes ao cumprimento do contrato de
financiamento, ou seja, a liberação do empréstimo, nas épocas e condições acordadas, tendo
por contrapartida a cobrança dos encargos também estipulados no contrato.

Em conclusão, de acordo com a jurisprudência do STJ, para se verificar a
responsabilidade da CEF por danos relacionados à aquisição do imóvel, no âmbito do
PMCMV, deve-se verificar as circunstâncias do caso concreto: se o banco exerceu papel
meramente de instituição financeira, ou, ao contrário, se assumiu outras responsabilidades
concernentes à concepção do projeto, escolha do terreno, da construtora, aparência perante o
público alvo de coautoria do empreendimento, o que deve ser apreciado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

II – CASO DOS AUTOS

No caso dos autos, a situação narrada pela parte é de que ao adquirir imóvel
através do programa MINHA CASA, MINHA VIDA, a autora observou que após um tempo
da entrega do imóvel surgiram danos físicos decorrentes de vícios construtivos.
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Da análise do “Contrato por Instrumento Particular de Produção de
Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos
FAR, com Pagamento Parcelado” celebrado entre a CEF e a construtora AB
Empreendimentos, constata-se que o banco não participou da realização da obra, mas atuou
exclusivamente como agente financeiro que disponibilizou empréstimo em dinheiro para a
construção do empreendimento.

A cláusula quarta – Relatório de andamento das obras – estabelece em seu
parágrafo segundo que “Fica entendido que a vistoria será feita exclusivamente para efeito
de liberação de parcela de pagamento, sem qualquer responsabilidade da CEF ou do
profissional por ela designado para as vistorias e mensurações da obra, pela construção,
segurança, solidez ou término da obra.”

Já na cláusula sexta do contrato, consta uma série de atribuições da construtora,
tais como desenvolver todo o planejamento, elaboração e implementação do
empreendimento, promover o cumprimento da obra, apresentar à CEF e aos adquirentes a
evolução física da obra, entre outras, demonstrando que, de fato, o papel desempenhado pela
CEF limitou-se ao de agente financeiro.

A CEF, na função de agente financeiro, comprometeu-se a liberar recursos para
a realização da construção, conforme cronograma físico-financeiro, e nessa perspectiva, a
instituição financeira não detém legitimidade para responder danos físicos relativos ao vício
na construção de imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV).

A conclusão deste voto encontra respaldo na jurisprudência do E. STJ, cuja
ementa recente trago à colação:

AGRAVO  INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA
DO  IMÓVEL.  LEGITIMIDADE  DA  CEF.  AUSÊNCIA.  AGENTE  FINANCEIRO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.1.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta Corte, nos casos em que
a atuação  da CEF na relação jurídica sub judice ocorre exclusivamente na   qualidade   de  
agente operador do financiamento para  fim  de aquisição de unidade habitacional, como no
caso em apreço, não detém ela  legitimidade  para  responder  pelo  descumprimento 
contratual relativo  ao  atraso  na  entrega  do  imóvel adquirido com recursos destinados 
ao  Programa  Minha  Casa  Minha Vida (PMCMV). 2. Razões recursais insuficientes para a
revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1644884/PB, Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 01/04/2019).

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito, por reconhecimento de ilegitimidade da CEF para atuar no pólo passivo
da ação.

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade de justiça concedida nos autos.

III - DISPOSITIVO
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Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000244164v4 e do código CRC 0a7fc133.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5000274-68.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDNA BORGES ANTONIO (AUTOR)

RECORRIDO: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por EDNA BORGES ANTONIO em face dos CORREIOS
objetivando a condenação ao pagamento de danos materiais e moral, tendo em vista alegação
de furto de valores ocorrido no interior da agência. 

A sentença julgou improcedente os pedidos, entendendo que o fato ocorreu devido à falta de
cautela da parte autora, que, inconformada, interpôs recurso inominado aduzindo que cabe a
agência dos correios fornecer a segurança de seus clientes.

Alega a recorrente, em síntese, que foi a uma agência dos correios em 27/04/2018 para pagar
uma conta e que deixou sua bolsa em cima da cadeira enquanto foi realizar o pagamento,
aduzindo que dentro da bolsa haviam R$ 800,00 reais em dinheiro. Afirma que quando
retornou para a cadeira a bolsa estava aberta e que o montante havia sido furtado. Adzu, por
fim, que ela e um funcionário visualizaram o circuito interno de filmagens e constataram que
um homem havia praticado o crime de furto.

VOTO

Pois bem, quanto à matéria da responsabilidade civil, observo que consoante sedimentada
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as regra do CDC às
agências bancárias e aos Correios quanto ao usuário da correspondência postal,
estabelecimentos que devem tomar todas as providências necessárias à segurança dos clientes
e usuários de seus serviços e, havendo roubo ou furto em suas dependências, devem indenizar
a vítima (AgRg no REsp 539772/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em
24/03/2009, DJe 15/04/2009).

Nesse contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê, no que interessa,
que:

  Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
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II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, para a responsabilização do fornecedor por falha do serviço, basta que se verifique a
existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, a ECT afirma que o furto ocorreu em razão de negligência por parte da
autora, tendo em vista que a bolsa é um objeto pessoal e deve ser mantido a todo momento
com o dono, já que comporta objetos pessoais e de valor.

Sabemos que os Correios tem a obrigação de garantir a seguraça de seus usuários dentro da
agência bancária, mas, de fato, a guarda de objetos pessoais cabe a cada proprietário, mesmo
no interior da agência. Desse modo, em caso como o dos autos, em que a parte deixa sua
bolsa com todos os seus pertences em cima de uma cadeira, e se afasta para realizar uma
operação no caixa de atendimento, não há como  resposabilizar a agência postal pelo ocorrido,
visto que a parte agiu com negligência na guarda de seus bens pessoais. 

Assim, não vislumbro ato ilícito da ré passível de gerar indenização material ou moral,
convindo mencionar que no caso narrado o dano experimentado pela parte autora se deu
exclusivamente por descuido seu, já que deixou sua bolsa em cima da cadeira e se afastou
para o balcão de atendimento, não agindo com cautela e vigia de seus bens pessoais.

Destarte, nada a objetar à sentença, principalmente ao aduzir: 

“A obrigação da ECT em garantir a segurança de seus usuários dentro de suas
agências não alcança a guarda de objetos pessoais destes quando não
submetidos diretamente à vigília da instituição.

Ademais, a narrativa fática, somada aos elementos de prova adunados aos
autos, não conduzem à conclusão de que houve falha na prestação de serviços.

Ao contrário, verifica-se que o fato ocorrido foi registrado por câmeras de
videomonitoramento, cujas imagens foram imediatamente submetidas à
apreciação da autora logo após a ciência do dano, conforme narrado, e que
inclusive as imagens foram fornecidas à Polícia Civil para investigação.

Assim, ante a perspectiva acima delineada, seja porque inexistente defeito no
serviço da ECT seja em razão de exclusiva culpa da consumidora, descabe
falar em indenização por dano material e moral.”

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado, convindo
anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença, não tendo o
autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei
9.099/95.
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Nesses termos, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 40
do Regimento Interno das Turmas Recursais do TRF da 2ª Região. 

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do
novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000259236v5 e do código CRC aa1ba683.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5000375-14.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO MARIN ZUCOLOTO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais decorrentes de espera
em fila de banco de pouco mais que uma hora, requerendo, em síntese, a reforma da sentença
com o julgamento de procedência do pedido, pugnando pela indenização, em virtude da
aplicação da teoria do tempo útil perdido.

VOTO

Ao início, observo que nos termos do art. 24, inciso V, da Constituição da República, compete
concorrentemente aos entes federados legislar sobre matéria de consumo. Assim, à União
cabe editar as normas gerais e aos Estados e aos Municípios suplementar essa normatividade,
observadas as peculiaridades regionais e locais (art. 24, § 1º, da CR/88). E assim foi feito. A
União editou o Código de Defesa do Consumidor; o Estado do Espírito Santo editou a Lei
Estadual nº 6.226/2000, recentemente alterada pela Lei nº 9.857/2012 - que não cuida de
matéria financeira inserta nas atribuições do Banco Central do Brasil – a BACEN (art. 48,
inciso XIII, da CR/88), mas das relações de consumo (ADI nº 2591/DF)-, e o Município de
Linhares a Lei nº 2.167/2000. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a
constitucionalidade da legislação municipal que positive normas de defesa do consumidor, em
consonância com o CDC (RE. 432.789-9/SC).

Sobre o tema vale mencionar o julgamento proferido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal,
relatora Ministra Ellen Gracie, no Recurso Extraordinário 610.221/SC, onde restou firmado o
entendimento pela validade da competência municipal para tratar de assunto voltado para
tempo de atendimento bancário, uma vez que se trata de tema de interesse local, nos termos
do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, valendo ressaltar a atribuição de efeitos de
repercussão geral no referido julgado.

Não obstante, ainda sobre o tema, o STF, no ARE 687.876, manifestou-se pela inexistência de
repercussão geral da matéria atinente aos pedidos de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de espera excessiva em fila de instituição financeira, tendo em vista o seu caráter
infraconstitucional.

Assim sendo, a princípio, adoto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que: “A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo
máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois
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dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.” (STJ, REsp
1.340.394).

Quanto às ações de danos morais por espera em fila de banco com fundamentação na
legislação municipal, assevero que a jurisprudência do E. STJ encontra-se sedimentada no
sentido de que “A só espera por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na
legislação municipal ou estadual como, no caso, Lei Municipal 4069/01 , Decreto-lei 4334/06
e Lei Estadual 7872/2002, não dá direito a acionar em Juízo para a obtenção de indenização
por dano moral, porque essa espécie de legislação, conquanto declarada constitucional (STJ-
RESP 598.183, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª Seção, unânime, 8.11.2006, com
remessa a vários precedentes, tanto do STJ como do STF), é de natureza administrativa, isto
é, dirige-se à responsabilidade do estabelecimento bancário perante a Administração
Pública, que, diante da reclamação do usuário dos serviços ou ex-officio , deve aplicar-lhe as
sanções administrativas pertinentes – não surgindo, do só fato da normação dessa ordem,
direito do usuário à indenização.” (Resp 1.218.497/MT).

Observo também que a atribuição, pura e simples, dos princípios norteadores do Código de
Defesa do Consumidor não resolve satisfatoriamente a questão, tendo em vista que a decisão
da causa deve passar, cautelosamente, pela aferição do conjunto de elementos produzidos que
apontem, com maior segurança, para a veracidade de uma ou de outra versão apresentada.
Assumem, destarte, especial importância as regras de experiência comum e do ônus
probatório, ex vi do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, observo que em regra a demora na fila do banco por prazo
superior àquele estipulado em lei local, apesar do incômodo causado ao cliente, configura
aborrecimento não indenizável se, no caso específico, não houver comprovação de danos
morais outros além da mera espera. Isso porque os bancos não têm controle sobre o fluxo
extraordinário de clientes em determinados momentos (dia de pagamento de servidores
públicos ou de aposentados/pensionistas, dia de vencimento de tributos, etc) e além disso, têm
investido menos em contratação de bancários e mais em expansão de serviços online e caixas
eletrônicos (a fim de aumentar o horário de atendimento e de diminuir a necessidade de
presença física dos clientes nas agências).  Entretanto, não se exclui a possibilidade de que o
conjunto de fatos ocorridos em determinada ocasião caracterize constrangimento e resulte em
direito a compensação por dano moral, tendo em vista que a espera por atendimento, quando
associada a outros constrangimentos e reconhecida faticamente como provocadora de
sofrimento moral, enseje a condenação pleiteada.

Desta forma, imprescindível que a situação fática causadora do dano esteja detalhadamente
descrita na petição inicial e comprovada no curso do processo, demonstrando-se um
constrangimento além do normal ao consumidor do serviço bancário, circunstância que deve
ser apurada faticamente, à luz das alegações do autor.

No caso dos autos, a causa de pedir se resumiu à alegação de que a parte autora, para realizar
uma operação bancária, procurou uma agência da CEF mas, para obter atendimento,
permaneceu por uma hora e dezesseis minutos  dentro da agência bancária se submetendo a
fila, sem narração, entretanto, de qualquer contexto fático que pudesse caracterizar a
ocorrência de dano imaterial na situação, apenas fazendo referência a legislação municipal e
CDC como fundamentos de seu direito, bem como à teoria da perda do tempo útil. 
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Neste ponto, convém mencionar também que não há prova nos autos do horário de efetivo
atendimento da autora na agência bancária, constando apenas em ev.1, doc. 3 as senhas de
entrada e a marcação do horário de atendimento, não havendo identificação da senha que
demonstre, efetivamente, o tempo de espera.

No caso, entendo que o tempo de espera de pouco mais que uma hora na agência bancária não
tem o condão de gerar, por si só, indenização moral pela aplicação da teoria “perda do tempo
livre”, que se dá apenas em situações de comprovada anormalidade, sendo que no caso dos
autos, o aborrecimento na espera remonta a meros dissabores sofridos pela parte, variável de
acordo com a maior ou menor suscetibilidade de cada pessoa. Sobre o tema, trago à colação
citação de Leonardo Garcia:

“Muitas situações do cotidiano nos trazem a sensação de perda de tempo: o
tempo em que ficamos ‘presos’ no trânsito; o tempo para cancelar a
contratação que não mais nos interessa; o tempo para cancelar a cobrança
indevida do cartão de crédito; a espera de atendimento em consultórios
médicos etc. A maioria dessas situações, desde que não cause outros danos,
deve ser tolerada, uma vez que faz parte da vida em sociedade. Ao contrário, a
indenização pela perda do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que
há desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem
compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para soluciona
problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores.
Tais situações fogem do que usualmente se aceita como ‘normal’, em se
tratando de espera por parte do consumidor”.

Diante de todo o exposto, consoante jurisprudência majoritária do E. STJ transcrita acima e,
não havendo sequer menção a fato que pudesse expor a parte autora a humilhação ou agressão
moral, entendo que o caso se trata de meros dissabores sofridos pelo autor, não havendo que
se falar em condenação extrapatrimonial da instituição financeira.

Por estes fundamentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA
PARTE AUTORA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 89 do NCPC,
em razão da gratuidade da justiça concedida.

Voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000250392v5 e do código CRC 948e5a98.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:58
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RECURSO CÍVEL Nº 5001413-70.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA AMANCIO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da CEF em danos material e moral
por suposto ato ilícito cometido através de depósito equivocado na conta da autora. Alega o
recorrente, em síntese, que recebeu em sua conta valor que acreditava ser possuidora,
usufruiu do valor e, posteriormente, foi cobrada pelo mesmo, aduzindo ainda que foi demitida
do emprego em razão do alegado equívoco.

VOTO

2. Os fatos ocorridos encontram-se narrados na inicial – evento 1. Compulsados
os autos, verifica-se que não há comprovação de ato ilícito cometido pela CEF. Com efeito, o
documento de fl. 22, Anexo 2 do Evento 1 esclarece que “o equívoco ocorreu porque a conta
salário da outra cliente tem o mesmo número da conta salário da cliente Márcia Cristina
Amâncio, porém em outra agênCia, e houve erro na informação na folha de pagamento da
UFES.”

3. Deste modo, não cabe à CEF se responsabilizar pelo depósito entre terceiros
particulares, no caso, o depósito que a empregadora fez na conta de seu empregado, nem pode
a empresa pública reaver o valor do depósito efetuado por terceiro, na conta do destinatário,
sem a expressa anuência desse.

4. Assim, uma vez esclarecido o equívoco na realização dos pagamentos,
caberia à UFES acionar a parte autora para correção do depósito, sendo a CEF parte ilegítima
para figurar na relação jurídica material de ressarcimento de valores por equívoco de
depósito, aplicando-se, nesse caso, a teoria da culpa exclusiva de terceiro.

5. Quanto ao alegado dano moral pleiteado, observo que não há nos autos
qualquer evidência de que a demissão da autora se deu em virtude do telefonema da gerente
da CEF diretamente para o RH da empresa SUPERMERCADO PADOVA, deste modo, não
devendo ser imputado ao banco o término do vínculo trabalhista.

6. No mais, a situação narrada parece tratar-se de um mal entendido entre as
partes, sendo certo que eventuais prejuízos sofridos pela autora não podem ser atribuídos à
conduta da CEF.

7. Destarte, mantenho a sentença ao aduzir:
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“Preliminarmente a Ré argüi acerca de inépcia da inicial, todavia rechaço tal
preliminar, por considerar que a inicial, mesmo se concisa ou incompleta, não poderá ser
declarada inepta se permitir ao magistrado o exame do pedido, percebendo o nexo causal
entre o pedido formulado e a fundamentação invocada.

Afasto preliminar da falta de interesse processual pelo fato da CEF ter
contestado o pedido, demonstrando o interesse jurídico do autor.

Passo ao mérito. Verifico que no presente caso o depósito equivocado foi
ocasionado por um erro de preenchimento do número da agência provocado pela UFES,
tendo a CEF somente intermediado a solução do problema (conforme informação em ofício
152/2017 – evento 1- anexo2- fls. 22/23) . Assim, não há ato ilícito ou falha no serviço
atribuível à CEF a fim de causar dano à parte autora.

Quanto à alegação de que a ligação da gerente da CEF tenha ocasionado sua
demissão, a parte autora não traz nenhuma prova que possa demonstrar a veracidade dessas
alegações, somente há sua carteira de trabalho em que consta sua demissão sem justa causa.
Assim, não merecem prosperar as alegações da autora, pois não logrou em comprovar a
veracidade de suas alegações, não cabendo à CEF produzir prova negativa dos fatos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do
art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários. Defiro a gratuidade de justiça. Após o trânsito
em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I.”

8. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo
12, da Lei n o. 1060/50, em razão da gratuidade de justiça deferida as fls.124.

Por estes fundamentos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, nos
termos supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000236309v2 e do código CRC e42d7a7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5014677-57.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ROSENILDO BRANDAO BROEDEL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ROSENILDO BRANDÃO BROEDEL – ME em
face da UNIÃO FEDERAL visando o ressarcimento moral por alegada penhora indevida de
bens, decorrente de processo trabalhista. Da sentença que julgou procedente o pedido e
condenou a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, recorreu a UNIÃO
alegando ausência de efetivo dano moral sofrido pelo autor. Afirma, ainda, que os valores
bloqueados judicialmente foram liberados e devolvidos ao requerente, e que que eventuais
aborrecimentos experimentados devem ser imputados à CEF. Na eventualidade da
manutenção da sentença, requer a fixação dos juros a partir da citação, bem como
consectários arbitrados conforme disposto no art. 1º F da Lei 11.960/09.

O autor alega que nunca possuiu relação de trabalho ou contratual no Estado de
Pernambuco/PE, não obstante, “a 1ª VARA DO TRABALHO DE PETROLINA – TRT 6ª
REGIÃO do Estado de Pernambuco/PE, com muita negligência bloqueou injustamente as
contas bancárias do autor com os seguintes valores: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
1.314-2, OP 003, AG 3308 E BANESTES C/C 13.230.719, AG 100 dos seguintes valores
respectivamente: R$2.644,22 E R$ 289,57.” (petição inicial, evento 1).

A UNIÃO não nega o erro no bloqueio das contas do autor, mas afirma na
contestação que “O simples fato de ter havido equivoco no bloqueio da conta do autor não é
o suficiente para gerar danos morais, ainda mais que conforme informações prestadas pelo
juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina o equívoco foi prontamente sanado. Ou seja, não
foi capaz de gerar qualquer dano ao autor.”

VOTO

Acerca da matéria, no que se refere à responsabilidade do Estado, a
Constituição Federal assegura à vítima ação de reparação contra o ente estatal que lhe cause
dano, assim dispondo o art. 37, §6º:

 “Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

...............................................................................................................
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§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já a doutrina busca o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado na
Teoria do Risco Administrativo que “importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo
risco criado pela sua atividade administrativa. (...) surge como expressão concreta do
princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É forma democrática de
repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da
Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida,
independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é,
apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo
administrado.” Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8ª Ed. – 2ª
Reimpr. São Paulo: Atlas, 2008. pag. 232.

No caso dos autos, convém destacar que de acordo com informações trazidas
pela UNIÃO em contestação e recurso, é incontroverso o equívoco no sistema de atualização
da Justiça do Trabalho quanto ao bloqueio indevido de valores do autor, bem como a
restituição posterior do numerário, restando a discussão, no presente caso, atinente à
responsabilidade civil da Administração no ressarcimento moral.

Compulsados os autos, verifico que houve uma falha no ato do Poder Judiciário
que bloqueou injustamente valores pertencentes ao autor, circunstância que inegavelmente lhe
causou prejuízos, visto que a parte sofreu privação patrimonial injustificada que ultrapassa o
que pode ser considerado mero dissabor.

Trata-se de falha cometida no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo em vista a
potencialidade danosa do ato, motivo pelo qual a pretensão de indenização por danos morais
merece prosperar, convindo mencionar, nesse ponto, que a condenação da UNIÃO tem
fundamento na teoria da responsabilidade civil objetiva, não havendo que se perquirir culpa
do agente causador do dano.

Assim, nada objetar à sentença:

“Nesse cenário, não se pode negar que a empresa autora, ao ser indevidamente
incluída na fase de execução da sentença trabalhista e ter numerários de sua titularidade
indisponibilizados, sofreu, sim, constrangimentos que ultrapassam os meros aborrecimentos
do cotidiano. Sabe-se que a empresa que tem todo seu ativo bloqueado fica impedida de
honrar seus compromissos financeiros, assiste à desconfiança de seus fornecedores, deixa de
ter crédito. Estas consequências não precisam ser diretamente provadas, porque se sabe que
elas ocorrem: são as regras comuns da experiências. 

Ademais, é fora de dúvida que a conduta indevida da União causou mais do
que transtornos e aborrecimentos à demandante, como a necessidade de contratar advogado
para tentar corrigir o equívoco, o que somente foi alcançado depois de quase vinte dias após
a data do bloqueio via Bacenjud.”
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Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Sendo assim, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando que a
indenização se por um lado não pode dar causa a enriquecimento ilícito da vítima, por outro
deve servir a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida,
convindo anotar o descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, diante do erro
grosseiro cometido pela UNIÃO e do prejuízo moral sofrido, mantenho o valor arbitrado na
sentença, patamar que atente aos objetivos acima delineados.

Acerca do pedido de modificação dos consectários, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a aplicação do
artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
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anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

Quanto ao pedido de modificação dos índices de juros de mora, o recurso
merece prosperar, tendo em vista que restou assentado no julgamento do RE 870.947/SE que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Já o pedido de modificação do termo a quo dos juros não merece provimento,
tendo em vista que o entendimento que prevalece atualmente é de que em caso de
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, os juros de mora serão computados desde
o evento danoso para o dano moral, conforme Súmula nº 54 do STJ: “Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Sem condenação em custas. Sem condenação na verba honorária, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da UNIÃO
apenas para determinar que os índices dos juros de mora sejam fixados de acordo com o art.
1ºF da Lei 11.960/09, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266113v2 e do código CRC a1ad5be2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:5
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 0015386-64.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
EMBARGANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (ev73) em face do acórdão  (ev68)
que deu parcial provimento ao recurso da FUNASA apenas para fixar o índice dos juros de
mora pelo critério estipulado no artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 

Alega o embargante, em síntese, que há omissão no acódão, uma vez que não foi apreciado o
recurso inominado interposto pela União, no qual deduzida alegação de nulidade de
intimações direcionadas para a Procuradoria da União, bem como nulidade da sentença, além
da postulação relativa a reforma da sentença no que tange à incidência do PSS sobre a
GACEN.

VOTO

Os embargos de declaração, como sabemos, constituem recurso de motivação vinculada, cujo
cabimento requer que estejam presentes os pressupostos insertos no art. 48 da Lei nº
9.099/1995, com as alterações promovidas pelo novo CPC, quais sejam, os de obscuridade,
contradição, omissão ou dúvida. No caso, pela leitura da arguição do embargante, verifica-se
que esse aponta a existência de omissão no julgado.

Com razão a embargante. Com efeito, foram interpostos dois recursos inominados, contudo,
apenas o da FUNASA (ev39) foi apreciado pelo Juízo, havendo omissão quanto ao
apresentado pela União/Fazenda Nacional (ev66). Assim, passo à análise do recurso
inominado interposto pela UNIÃO no evento 66.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional em face de sentença
(ev32) que julgou procedentes os pedidos formulados na peça exordial para, dentre outras
coisas, “b) declarar a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a GACEN e
condenar a União Federal na repetição do indébito dos últimos 5 (cinco) anos, atualizado
pela taxa SELIC.”. Alega o recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de
intimação da UNIÃO, bem como sentença ultra petita. No mérito, argumenta pela
legitimidade da incidência do PSS sobre a GACEN.

De início, compulsando os autos, é forçoso reconhecer que de fato não houve intimação da
UNIÃO quando da prolação da sentença, vindo esta ser intimada  para a sessão de julgamento
por esta C. Turma Recursal. De acordo com o evento 59, a data inicial da contagem do prazo
é 13/02/2019. Conforme os arts. 42 e 12-A, da Lei 9.099/95, o recurso inominado pode
ser interposto no prazo de 10 dias úteis. Assim, o recurso é tempestivo.
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Contudo, observa-se também ausência de prejuízo, uma vez que o ato restou suprido pela
intimação para a sessão de julgamento nesta Turma, pela efetiva interposição de Recurso
Inominado e embargos de declaração pela UNIÃO, bem como pela apresentação de
contrarrazões pela parte autora. Ademais, a questão dos autos trata de matéria eminentemente
de direito e, tendo sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, de acordo
com o princípio pás de nullité sans grief,  passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao argumento de legitimidade da incidência do PSS sobre a GACEN, observo o que  o
art. 55 da Lei 11.784/2008 estipula:

“Art. 55. A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de
que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de
combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de
remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas.

§ 3o Para fins de incorporação da Gacen aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos
servidores que a ela fazem jus, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei
nº 12.702, de 2012)

I - para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen será:

a) a partir de 1o de março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor;
e

b) a partir de 1o de janeiro de 2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu
valor; e

II - para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando aos servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso I
deste parágrafo; e

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.”

Assim, constando na Lei que a GACEN é parcialmente incorporável aos proventos da
aposentadoria e, como “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável
aos proventos de aposentadoria do servidor público” (RE 593.068), verifica-se que merece
parcial provimento o recurso da UNIÃO para determinar a isenção de PSS somente sobre a
parcela da GACEN que não é incorporável aos proventos do autor, e deste modo, a
condenação da UNIÃO na restituição dos valores deve recair apenas sobre a parcela da
GACEN que não é incorporada aos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, destaco que a sentença não se mostra ultra petita, estando tão somente
incompleta, devendo passar a constar no dispositivo a seguinte redação: “b) declarar a
isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a GACEN conforme o art. 55 da Lei
11.784/2008 e condenar a União Federal na repetição do indébito referente aos valores não
incorporáveis dos últimos 5 (cinco) anos, atualizado pela taxa SELIC”.
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Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos
pela União/Fazenda Nacional para, sanando omissão no Acórdão (ev68), apreciar o Recurso
Inominado interposto pela embargante e dar-lhe parcial provimento, nos termos da
fundamentação supra.

Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para conhecer e dar
parcial provimento ao recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional (ev66),
reformando o dispositivo do acórdão prolatado que passará a ter o seguinte teor: "Diante de
todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da FUNASA apenas para fixar o
índice dos juros de mora pelo critério estipulado no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, com incidência a partir da data da citação, bem como dou
parcial provimento ao recurso da UNIÃO para declarar a isenção da contribuição
previdenciária incidente sobre parcela do valor recebido pelo autor a título de GACEN,
conforme art. 55 da Lei 11.784/2008, com restituição apenas dos valores não incorporáveis
dos últimos 5 (cinco) anos, atualizado pela taxa SELIC”.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252462v21 e do código CRC 22a8d3da.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5007422-14.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBERTO LUCIANO DUARTE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 41-
A da Lei 8.213/1991 (INPC) e de aplicação do IPC-3i (Índice de preço do consumidor 3ª
idade). Alega o recorrente, em síntese, que o índice previsto no art. 41-A da Lei 8.213/1991
afronta artigos constitucionais que indica (artigos 1º, inciso III e IV; 3º, incisos I e IV; 7º,
incisos VI e XXIV; 201, §4º e 230), bem como o disposto no art. 71 da Lei 10.741/2003, o
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, bem como o
Estatuto do Idoso. Requer, ainda, indenização por danos sofridos pelo autor diante da
ineficiência legislativa pela não adoção do IPC-3i quando da edição da Lei nº 11.430/2006.

VOTO

2. Ao início, observo que o artigo 201, § 4º, da Constituição Federal determina
que o reajustamento dos benefícios previdenciários, visando preservar-lhes em caráter
permanente o valor real, deverá ser feito conforme os critérios definidos em lei. Por sua vez,
o artigo 41-A da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 11.430/2006, fixa como critério
que tal reajuste seja anual, na mesma data do reajuste do salário mínimo, de acordo com
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE.

3. Ora, se a exigência constitucional é de que o reajuste preserve o valor real do
benefício previdenciário, a parte autora, ao impugnar a norma legal aduzindo
inconstitucionalidade da mesma e apontando outro índice que entende devido, não deve
apenas demonstrar sua discordância com o percentual escolhido pelo legislador, mas sim
efetivamente afastar a presunção de constitucionalidade da lei.

4. Compulsados os autos, observo que a parte autora afirma que os índices de
reajuste aplicados ao seu benefício não se prestam a manter o valor real do benefício
previdenciário, pois os mesmos não teriam amparo em nenhum dos indexadores utilizados
para medir a inflação. Neste ponto, o pleito do autor não merece prosperar. Com efeito,
segundo descrição técnica da forma de composição[1], o INPC, índice que desde 2006 voltou
a reajustar os benefícios previdenciários, é apurado pelo IBGE e aferido junto a
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos
e domicílios e tem como objetivo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre
1 e 5 salários-mínimos cujo chefe é assalariado em sua ocupação principal e residente em
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área urbana. Assim, diante da descrição da forma de apuração do INPC, não há como se
questionar que este efetivamente reflete a inflação existente em um dado momento junto à
sociedade.

5. Não se pode olvidar que devem existir outros índices que sejam mais
apropriados a determinados grupos de segurados conforme sua condição específica (idosos,
trabalhador rural, etc.), entretanto, não houve por parte do legislador a opção por variados
índices conforme o grupo a que pertença o segurado, verificando-se, pois, a adoção de um
único indicador.

6. Desta forma, no caso dos autos, verifica-se que a pequena variação na
medição da inflação dependendo da escolha entre um ou outro índice é insuficiente para
caracterizar afronta ao preceito constitucional de preservação do valor real dos benefícios
previdenciários, convindo anotar que não cabe ao segurado escolher o índice que mais lhe
convenha se não há comprovação de ofensa ao dispositivo constitucional pela opção razoável
de outro índice. Neste sentido: RE 376.145, DJ de 28/11/03; AI 754.999, DJ de 29/09/09 e
RE 376.846, DJ de 02/04/04.

7. Neste ponto, assevero que resta pacificado no E. STF que o INPC atende aos
ditames constitucionais e legais de preservação do poder aquisitivo dos valores pagos pelo
INSS aos seus segurados e pensionistas, conforme recente decisão monocrática proferida pelo
Min. Gilmar Mendes, que trago à colação:

Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário em face de acórdão assim ementado: “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE
BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO
VALOR REAL. IPC-3i. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No recurso
extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea d, da Constituição
Federal, sustenta-se violação dos artigos 194 e 201, § 4º, do texto constitucional. Aponta-se
que deve ser revisado o valor do benefício previdenciário para preservação do valor real e
em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. É o relatório. Decido. A
irresignação não merece prosperar. Na espécie, verifico que o acórdão recorrido
fundamentou-se na jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há ofensa à
Constituição Federal se foram observados os índices de correção indicados pela legislação
ordinária. Destaco, por oportuno, o RE 376.846/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal
Pleno, DJ 2.4.2004: “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE:
1997, 1999, 2000 e 2001. Lei 9.711/98, arts. 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º;
Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826, de 31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, §
4º. I.- Índices adotados para reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98, artigos 12 e 13; Lei
9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01,
art. 1º: inocorrência de inconstitucionalidade. II.- A presunção de constitucionalidade da
legislação infraconstitucional realizadora do reajuste previsto no art. 201, § 4º, C.F., somente
pode ser elidida mediante demonstração da impropriedade do percentual adotado para o
reajuste. Os percentuais adotados excederam os índices do INPC ou destes ficaram abaixo,
num dos exercícios, em percentual desprezível e explicável, certo que o INPC é o índice mais
adequado para o reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI melhor serve para preços no
atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do setor empresarial brasileiro.
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III.- R.E. conhecido e provido. Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe
provimento (art. 544, § 4º, II, a”, do CPC). Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2015.
Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE: 888700 PE
- PERNAMBUCO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data
de Publicação: DJe-096 22/05/2015)

8. Por outra linha de fundamentação, deve-se observar também que a
Constituição Federal delegou ao legislador a tarefa de fixar os índices de reajustes de
benefícios, a fim de preservar seu valor real e, se a competência é legislativa, descaberia
atuação positiva do Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio constitucional de
separação dos Poderes. Tal premissa não implica inobservância à manutenção do valor real do
benefício como prevista em lei, entretanto, diante do caso concreto, se cada magistrado,
segundo juízo individual de valor, optasse por um ou outro índice ou critério de
reajustamento, por julgá-lo o que melhor atende à finalidade de preservação do valor real,
estar-se-ia diante de avocação da função legislativa e sem o requisito da generalidade, posto
que dirigida a casos concretos, instaurando-se aí real afronta a previsão constitucional.

9. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário se substituir à vontade do legislador
fixando índices de reajustes outros, que não os previstos por lei, especialmente porque a
adoção destes não caracteriza violação aos princípios da irredutibilidade do valor dos
benefícios e da preservação do valor real. Neste sentido, confira-se:

“(...) A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR
REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases permanentes, do
valor real dos benefícios previdenciários tem, no próprio legislador - e neste, apenas -, o
sujeito concretizante das cláusulas fundadas no art. 194, parágrafo único, n. IV, e no art.
201, § 4º (na redação dada pela EC 20/98), ambos da Constituição da República, pois o
reajustamento de tais benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de preservação
de seu quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente definidos em lei. - O
sistema instituído pela Lei nº 8.880/94, ao dispor sobre o reajuste quadrimestral dos
benefícios mantidos pela Previdência Social, não vulnerou a exigência de preservação do
valor real de tais benefícios, eis que a noção de valor real - por derivar da estrita
observância dos "critérios definidos em lei" (CF, art. 201, § 4º, in fine) - traduz conceito
eminentemente normativo, considerada a prevalência, na matéria, do princípio da reserva de
lei. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ
LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO. - A reserva
de lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas
matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos
estatais não legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade
da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos
comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. – Não cabe, ao Poder
Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala
condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 -
RTJ 161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus
próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema
constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse
possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar
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atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse
modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não
lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
(...)” (STF, RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, DJU 6-12-2002, p. 74)

10. Por fim, diante do evidente interesse da parte autora em futura interposição
de Recurso Extraordinário, e diante de uma postura conservadora das Cortes Superiores
quanto ao requisito do prequestionamento (art. 102, III, da CRFB/1988), a fim de que se
caracterize a decisão da causa com enfrentamento das normas constitucionais invocadas, bem
como para prevenir a oposição de Embargos de Declaração, a Turma Recursal torna explícita
a fundamentação de que a adoção do INPC como índice de reajuste do benefício
previdenciário pelo INSS não contraria o disposto nos seguintes artigos constitucionais:
artigo 1º, inciso III e IV; artigo 3º, incisos I e IV; artigo 7º, incisos VI e XXIV; bem como
artigos 201, §4º e 230, todos da Constituição Federal.

11.  Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do artigo 12, da Lei n o. 1060/50, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, nos termos
supra.

 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266166v2 e do código CRC d8b1ea18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0011451-16.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDMAR MARTINS DA SILVA (RÉU)

RECORRIDO: ELEONORA ROSSANA LYRIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ELEONORA ROSSANA LYRIO em face do
UNIAO FEDERAL e EDMAR MARTINS DA SILVA visando a concessão do benefício de
pensão por morte deixada pelo militar CARLOS LUIZ DA SILVA, falecido em 26/10/2015,
desde a data do pedido administrativo, em 11/12/2015, sob o fundamento de que viveu em
união estável com o extinto por mais de 20 anos, até a data do óbito. Afirma que o pedido
administrativo foi indeferido em razão de impedimento legal para a constituição da união
estável, pela existência do casamento do falecido militar com a corré Edmar Martins da Silva.

A sentença reconheceu que a autora comprovou existência de união estável com
o extinto pelo prazo de aproximadamente 20 anos, assim como reconheceu também que o
falecido cuidava e prestava a assistência à corré, que se encontra gravemente doente e
acamada há cerca de 10 anos. Deste modo, julgou procedente a ação determinando o rateio da
pensão em partes iguais, entre a autora e a corré.

Recorreu a corré alegando impossibilidade legal de reconhecimento de união
estável entre o falecido e a autora, tendo em vista que o Sr. Carlos Luiz da Silva sempre foi
casado com a recorrente, que não havia separação de fato nem judicial, motivo pelo qual a
relação com a parte autora caracteriza-se como bigamia, não havendo que se falar em rateio
de pensão.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria, assevero que a jurisprudência admite qualquer
tipo de prova nos autos para comprovar a alegação de união estável entre conviventes, mesmo
que exclusivamente testemunhal, não havendo necessidade de ser amparada por início de
prova documental. Neste sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. UNIÃO
ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA. PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1. A pensão por morte, conforme dispõe o art. 74, da
Lei nº 8.213/91, é o benefício previdenciário devido ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, arrolados no art. 16, da referida lei. 2. Tendo em vista o suporte
probatório trazido pela autora, ficou comprovada nos autos a união estável de ISABEL REIS
SEABRA com VALMIR ALVES DE MOURA, demonstrando sua condição de companheira do
de cujus. 3. O art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91 explicita que a dependência econômica no caso
de cônjuge, companheira e filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, é
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presumida.4. A jurisprudência tem caminhado no sentido de que qualquer tipo de prova
poderá servir para comprovar a união estável entre os conviventes, mesmo que meramente
testemunhal, não amparada por início de prova documental. 5. Remessa necessária
parcialmente provida e apelação não provida. (TRF-2, REEX 201002010095318,
Relator(a):Des. Fed. LILIANE RORIZ, DJ 24/11/2010, 2ª T.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PREVISTA NO § 4º
C/C I E CAPUT DO ART. 16 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A prova testemunhal produzida em audiência basta à comprovação tanto
da convivência em união estável como também da dependência econômica para fins de
concessão do benefício previdenciário pretendido. (REsp 783.697/GO). 2. Demais disso,
registre-se, no tocante à comprovação da relação de dependência econômica, a presunção de
dependência prevista pelo § 4º c/c inciso I e caput do art. 16 da Lei de Benefícios (8.213/91).
3. Agravo improvido. Decisão por unanimidade. (TJ-PE - Agravo : AGV 2805589 PE,
Relator(a): José Ivo de Paula Guimarães, DJ 07/02/2013, 2ª Câmara de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. O reconhecimento de
união estável pode ser comprovado por testemunhos idôneos e coerentes, informando a
existência da relação more uxório. A Lei nº 8.213/1991 apenas exige início de prova material
para a comprovação de tempo de serviço, não repetindo semelhante imposição para fins de
união estável. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a união estável, presume-se a
dependência econômica, nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, impondo-se à
Previdência Social demonstrar que esta não existia. (TRF-4 -AC 226268320134049999 RS,
Relator(a):VÂNIA HACK DE ALMEIDA, DJ 30/07/2014, 6ª T.)

Pois bem, compulsados os autos, verifica-se que a parte autora juntou uma gama
de documentos com a finalidade de comprovar a união estável, sendo eles: (1) Escritura
Pública Declaratória de União Estável, firmada no ano de 2009, na qual se declara a
existência de união estável por mais de 15 anos, à época (fl. 23 do evento 1), (2) declarações
médicas de acompanhamento do falecido em tratamento no hospital (fls. 60/61 do evento 1),
(3) documentos arrolando a autora como dependente – companheira - do falecido no plano de
saúde (fl. 62 do evento 1), (4) comprovantes de endereço em comum (fls. 42 e 70 do evento
1), (5) declaração do presidente da Casa de Oração frequentada pelo casal (evento 06), e (6)
fotos (evento 07/18).

Já a recorrente, por sua vez, alega que o extinto residia na casa da corré e que
ele cuidava dela, sendo a informação confirmada pelas informantes ouvidas nos autos.

Pois bem, sendo essas as provas juntadas aos autos, concluo que a autora
comprovou satisfatoriamente que mantinha um relacionamento amoroso e de convivência
duradoura com o extinto, convindo anotar, por oportuno, que restou demonstrado que o
extinto já havia inclusive reconhecido a união estável com a autora mediante registro no
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Cartório, bem como a declarava como sua dependente/companheira perante órgãos públicos.
Neste ponto, deve-se observar que embora o falecido ainda fosse casado formalmente com a
corré, tal fato não o impediu de manter um relacionamento afetivo com a autora.

Convém observar, ainda, que pelo que consta dos autos foi a autora quem
acompanhou o Sr, Carlos no tratamento de saúde ao qual ele foi submetido, bem como cuidou
dele na doença que acarreou sua morte.

Por outro lado, embora a corré afirme que não houve separação de fato entre o
casal, entendo que não houve comprovação de permanência de relacionamento amoroso até a
data do óbito, o que caracteriza a existência de separação de fato, sendo que suas testemunhas
e informantes foram categóricas ao afirmar que o extinto “cuidava da mesma com grande
zelo”, pois a corré se encontra gravemente doente e acamada há mais de 10 anos, não
havendo relatos de permanência de relacionamento amoroso entre os mesmos.

Diante do exposto, entendo que a corré comprovou nos autos situação de
dependência econômica do falecido marido, já que há provas de que ele cuidava e prestava
assistência à recorrente e, sendo este o caso, observo que essa circunstância não impede o
reconhecimento de união estável do extinto com a autora, convindo mencionar, por oportuno,
que a parte autora trouxe aos autos provas robustas de existência de união estável com o
falecido militar.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto em que autora e corré
defendem a existência de união amorosa ininterrupta cada uma com o instituidor e, realizada
a instrução probatória e cotejando-se as provas documentais apresentadas com as
testemunhais, entendo que restou comprovada a união estável do extinto com a autora,
enquanto por outro lado ficou demonstrada a separação de fato e a dependência econômica da
corré para com o falecido marido, motivo pelo qual outra não pode ser a solução do caso
senão ratear o benefício entre a autora e a corré.

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença prolatada.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa pelo
prazo de 5 anos, nos termos do art. 98 do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida nos
autos.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266379v2 e do código CRC 3c9a0fb3.
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RECURSO CÍVEL Nº 0037319-15.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANIA CRISTINA BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões, o recorrente alega que, na
data do óbito, o instituidor da pensão não tinha qualidade de segurado porque sua última
contribuição previdenciária tinha sido recolhida, como segurado facultativo, em 02/2015 e o
óbito se deu em 20.10.2015, cinco dias depois da perda da qualidade de segurado, ocorrida
em 15.10.2015 (período de graça de 6 meses, segundo o art. 15, VI, da Lei n. 8.213/1991).
Alega, ainda, que há equívoco na sentença porque o período de 31.12.1993 a 01.01.1999 não
poderia ter sido contado como carência sem a indenização da contribuição correspondente ao
respectivo interregno. Defende, também, que o período de 01.03.1977 a 31.12.1984 não pode
ser computado porque não consta do Cnis. Argumenta que, com a exclusão desses períodos,
faltaria ao instituidor da pensão o preenchimento do tempo de carência necessário à
concessão da aposentadoria por idade urbana. Ao final, pede a reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido. Em caso de manutenção da sentença, pede que a correção
monetária e os juros de mora sejam aplicados segundo o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 até
que o STF module os efeitos da decisão proferida no julgamento do RE n. 870.947.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS e a manutenção da sentença.

VOTO

3. Sobre a alegação de perda da qualidade de segurado do instituidor da pensão,
assiste razão ao INSS. O inciso VI do art. 15 da Lei n. 8.213/1991 prevê que mantém a
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 6 meses após a cessação das
contribuições, o segurado facultativo. O § 4º do art. 15 da Lei n. 8.213/1991 estabelece que a
perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado na
Lei de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês
imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.
Segundo o Cnis juntado no evento 1, OUT10, fl. 04, a última competência registrada foi
02/2015. Dessa forma, como o inciso II do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 dispõe que os
segurados facultativos devem recolher, por iniciativa própria, até o dia quinze do mês
seguinte ao da competência, tem-se que a última competência foi 02/2015, os 6 meses de
período de graça terminaram em 15.08.2015 e a perda da qualidade de segurado ocorreu em
16.10.2015, um mês e um dia depois do prazo fixado em lei para o recolhimento da
contribuição referente a 09/2015.
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4. Entretanto, apesar da perda da qualidade de segurado do instituidor da
pensão, os §§ 1º e  2º do art. 102 da Lei n. 8.213/1991 dispõem que, ainda que ocorra perda
da qualidade de segurado do falecido, será concedida pensão por morte aos seus dependentes
se preenchidos os requisitos para a obtenção de aposentadoria segundo a legislação vigente à
época em que eles foram cumpridos. Dessa forma, passa-se à análise do preenchimento, pelo
instituidor da pensão, dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade urbana.

5. De acordo com o art. 48, caput, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por
idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida por Lei, completar 65 anos de
idade, se homem. O autor nasceu em 10.11.1943 e completou 65 anos de idade em
10.11.2008 (evento 1, OUT6, fl. 01). Como o instituidor da pensão estava inscrito no RGPS
antes de 24.07.1991 (evento 1, OUT10, fl. 02) e completou o requisito etário em 2008, nos
termos do art. 142 da Lei n. 8.213/1991, lhe seriam necessários 162 meses de contribuição
para cumprir o período de carência do benefício.

6. O INSS alega que o período de 31.12.1993 a 01.01.1999, em que o instituidor
da pensão trabalhou como segurado especial, não poderia ter sido contado como carência sem
a indenização da contribuição correspondente. Assiste razão à autarquia. E isso porque,
embora o interregno conste do Cnis (evento 1, OUT10 fl. 04), tal fato significa somente que
houve a averbação do período como tempo rural. Dela não se pode concluir que houve a
respectiva indenização, sem que haja a apresentação de prova, até porque o Cnis nada indica
nesse sentido. Ademais, deve-se esclarecer, também, que na aposentadoria por idade urbana
não cabe averbação de tempo rural. Ou o segurado falecido preenchia os requisitos para a
concessão da aposentadoria por idade rural com tempo exclusivamente rural ou preenchia os
requisitos para a concessão da aposentadoria por idade urbana com tempo exclusivamente
urbano. A combinação de tempo rural e urbano permitiria a concessão de aposentadoria por
idade híbrida, que também exigiria a indenização de que ora se trata para os períodos sob
exame. Portanto, o período de 31.12.1993 a 01.01.1999 não pode ser computado para fins de
carência.

7. Com relação ao período de 01.03.1977 a 31.12.1984, o INSS sustenta que ele
não pode ser computado porque não consta do Cnis. Não assiste razão à autarquia. Conforme
consignado na sentença, entendimento ao qual adiro, a parte autora apresentou carnês de
recolhimentos de contribuições previdenciárias (fls. 28/131), com o NIT do instituidor, os
quais não foram impugnados pelo réu (evento 17, SENT103, fl. 04).

8. Dessa forma, como o tempo de contribuição do autor somava 228
contribuições, a exclusão de 62 contribuições (período de 31.12.1993 a 01.01.1999) ainda lhe
garante 166 contribuições, tempo que ultrapassa o necessário para o preenchimento das 162
contribuições necessárias.

9. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

 O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
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devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (sem
negrito no original)

 9.1. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve ser privilegiada,
sob pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

 9.2. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, vez que inconstitucional a aplicação
do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado, convindo
anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com deliberação
do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo ser observado o
IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na forma do Manual
acima.

 9.3. Portanto, em resumo, a aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

 9.4. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

 10. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei nº
10.259/2001.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS apenas para afastar o cômputo do período de 31.12.1993 a 01.01.1999
para fins de carência, mantendo a concessão do benefício deferido na sentença.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000243973v4 e do código CRC f0d5ec7d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5008958-94.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA JOSE DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, sob o
fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica da parte em relação ao
filho falecido. Alega a recorrente, em síntese, que o filho sempre morou com a mãe e que o
depoimento das testemunhas comprovou que o extinto contribuía para o sustento do lar.  

VOTO

2. Ao início, acerca da matéria, assevero que a Lei nº 8.213/91, ao dispor sobre
a pensão por morte, estabeleceu em seu art. 16, §4º, que os pais são dependentes do segurado
e têm direito ao recebimento do benefício desde que comprovada a dependência econômica.

3. No caso, discute-se a existência ou não de dependência econômica da autora
para com ao filho falecido, para fins de concessão do benefício de pensão por morte.
Compulsados os autos, observa-se que GABRIEL JESUS DE LIMA faleceu em 21/04/2014,
quando tinha 25 anos, era solteiro e morava com os pais. A autora formulou pedido de
pagamento de pensão por morte em 14/07/2016, que foi indeferido pelo INSS sob a alegação
de falta de qualidade de dependente, tendo em vista que a parte recolheu contribuições ao
RGPS como contribuinte individual e que reside com seu marido e dele depende
financeiramente.

4. A sentença julgou improcedente a ação sob a seguinte fundamentação:

“Os depoimentos prestados pelas testemunhas não demonstraram que o
falecido era responsável por arcar com qualquer das necessidades básicas da autora, seja
com alimentação, moradia, vestuário, educação, assistência médica ou quaisquer outras
questões relacionadas à sua subsistência digna. Ao contrário, indicam que ele pode ter
prestado simples ajuda financeira à mãe durante os três meses em que esteve empregado.
Não ficou provado que a falta da assistência financeira prestada pelo filho comprometeu a
satisfação de uma necessidade básica da autora. Não ficou provada a dependência
econômica. A autora, portanto, não tem direito à pensão por morte..”

5. Pois bem, diante dos fatos comprovados nos autos, ressalto, por oportuno,
que dependência econômica não se confunde com ajuda financeira. Com efeito, na
Enciclopédia Saraiva do Direito, Vol. 23, dependência econômica é conceituada como "a
condição de uma pessoa que necessita de outra para ter atendimento às suas necessidades
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primárias de alimentação, habitação e vestuário." Ainda sobre o tema, ensina Feijó Coimbra
(Direito previdenciário brasileiro, 10. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1999, p. 98)
que "Dependência econômica, para a lei previdenciária, consiste na situação em que certa
pessoa vive, relativamente a um segurado, por ele sendo, no todo ou em parte, efetivamente
ou presumidamente, mantida e sustentada. Corresponde, assim, a um estado de fato, não a
uma decorrência puramente jurídica das relações entre parentes, já que essas relações, tais
como as disciplinas da lei civil, estão muitas vezes, sob esse aspecto, em divórcio com a
realidade social."

6. Desta forma, depender economicamente de alguém é necessitar de seu
concurso para sustento e manutenção, não para apenas assegurar um padrão de vida melhor e
no caso dos autos, comparados fatos e conceito, avulta não comprovado o preenchimento do
requisito da dependência econômica. No caso, verifica-se no evento 6 - extrato do CNIS do
extinto - que o mesmo trabalhou formalmente em apenas 3 ocasiões, por curtíssimos períodos
(menos de um mês em cada um deles), sendo eles 09/2007, 06/2008 e 04/2014, constando,
ainda, que na época do falecimento trabalhava na loja de materiais de construção Telhados
Coloniais. Já a autora contribuiu ao RGPS na modalidade de contribuinte individual no
período de 01/02/2016 a 31/07/2018, constando nos autos, através de informação trazida pelo
INSS, que é casada com o Sr. Joaquim de Lima, alegação essa que não foi afastada pela parte
autora nem na réplica, nem no recurso.

7. Pois bem, sendo estes os fatos documentalmente comprovados, destaco que a
qualificação e contribuição da parte na modalidade de contribuinte individual demonstra
alguma autonomia financeira, convindo mencionar, ainda, a alegação do INSS de que “no
documento relativo à Seguradora Porto Seguro, emitido em 15/08/2014, a autora está
qualificada como COMERCIANTE”, afirmação que também não foi afastada pela parte.

8. Assim, concluo que os depoimentos das testemunhas afirmando que o filho
ajudava em casa não foram capazes de infirmar a prova documental dos autos, que aponta
pela ausência de dependência econômica da genitora para com o filho falecido, uma vez que a
parte é casada e recolhia contribuições ao INSS na modalidade de contribuinte individual,
enquanto que o extinto, por sua vez, teve apenas 3 curtíssimos e esporádicos vínculos
trabalhistas formais, circunstâncias que afastam a alegada dependência financeira.

9. Assim, verifica-se que não há nos autos documentos ou circunstância fática
que demonstre a real necessidade da pensão do filho para o sustento da autora, deste modo,
devendo ser mantida a sentença que entendeu pela não comprovação da alegada situação de
dependência econômica. Ao contrário, a situação comprovada nos autos é de que o filho
colaborava com as despesas da casa, tal auxílio não podendo ser considerado como essencial
para a subsistência da família, pois o incremento dos meios de sobrevivência da autora não
pode ser tido como indispensável, embora propicie maior conforto. Neste sentido é o
entendimento do TRF 3ª Região, de que é exemplo o seguinte julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL.
AUXÍLIO RECLUSÃO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
DESPROVIMENTO. 1. A autora não logrou comprovar a alegada dependência econômica
em relação ao filho recluso. O auxilio financeiro prestado pelo segurado não significa que a
autora dependesse economicamente dele. 2. O filho solteiro que mora com sua família, de
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fato, ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção; sendo que as
contas da família colacionadas na inicial estão em nome do cônjuge da autora e não do seu
filho recluso. 3. Agravo desprovido.(TRF-3 - AC: 10085 SP 0010085-37.2011.4.03.6112,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento:
03/06/2014, DÉCIMA TURMA)

10. Diante de todo o exposto, entendo não comprovada a alegada dependência
econômica, devendo ser mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Por estes fundamentos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da
parte autora, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000230654v3 e do código CRC 40b57de8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0007732-11.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROGIVELTE PIANA GUASTTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de não ter
restado provada a união estável por ausência de prova documental. Requer o recorrente, em
síntese, a procedência do pedido sob o fundamento de que o depoimento das testemunhas
comprovam a existência de união estável por período superior a dez anos antes do óbito
da segurada, bem como de que há início de prova material suficiente a demonstrar a relação
existente.

 

VOTO

O benefício de pensão por morte é devido ao conjunto de dependentes do segurado que
falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Sua concessão não exige
o recolhimento de número mínimo de contribuições (carência), conforme preceitua o art. 26,
I, da Lei nº 8.213/91, bastando, para tanto, que o instituidor da pensão esteja filiado à
Previdência Social (qualidade de segurado) na data do óbito.

Compulsados os autos, observa-se que a parte autora teve um relacionamento com a
instituidora por mais de dez anos e, conforme os depoimentos prestados na justificação
administrativa, permaneceram juntos até a época do óbito. A segurada faleceu em 08/12/2016
(ev.1, doc.3, fl. 5), enquanto o autor requereu o benefício desde 12/12/2016 (ev.1, doc. 1).

Ao início, observo que a jurisprudência admite qualquer tipo de prova nos autos para
comprovar a alegação de união estável entre conviventes, mesmo que exclusivamente
testemunhal, não havendo necessidade de ser amparada por início de prova documental. Neste
sentido, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. UNIÃO
ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA.
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1. A pensão por morte,
conforme dispõe o art. 74, da Lei nº 8.213/91, é o benefício previdenciário
devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, arrolados no art.
16, da referida lei. 2. Tendo em vista o suporte probatório trazido pela autora,
ficou comprovada nos autos a união estável de ISABEL REIS SEABRA com
VALMIR ALVES DE MOURA, demonstrando sua condição de companheira do
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de cujus. 3. O art. 16, § 4º, da Lei 8.213/91 explicita que a dependência
econômica no caso de cônjuge, companheira e filho não emancipado, menor de
21 anos ou inválido, é presumida.4. A jurisprudência tem caminhado no
sentido de que qualquer tipo de prova poderá servir para comprovar a união
estável entre os conviventes, mesmo que meramente testemunhal, não
amparada por início de prova documental. 5. Remessa necessária
parcialmente provida e apelação não provida. (TRF-2, REEX
201002010095318, Relator(a):Des. Fed. LILIANE RORIZ, DJ 24/11/2010, 2ª
T.) (sem negrito no original)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA PREVISTA NO § 4º C/C I E CAPUT DO ART. 16 DA LEI Nº
8.213/91. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
prova testemunhal produzida em audiência basta à comprovação tanto da
convivência em união estável como também da dependência econômica para
fins de concessão do benefício previdenciário pretendido. (REsp 783.697/GO).
2. Demais disso, registre-se, no tocante à comprovação da relação de
dependência econômica, a presunção de dependência prevista pelo § 4º c/c
inciso I e caput do art. 16 da Lei de Benefícios (8.213/91). 3. Agravo improvido.
Decisão por unanimidade. (TJ-PE - Agravo : AGV 2805589 PE, Relator(a):
José Ivo de Paula Guimarães, DJ 07/02/2013,         2ª Câmara de Direito
Público) (sem negrito no original)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
PRESUMIDA. 1. O reconhecimento de união estável pode ser comprovado por
testemunhos idôneos e coerentes, informando a existência da relação more
uxório. A Lei nº 8.213/1991 apenas exige início de prova material para a
comprovação de tempo de serviço, não repetindo semelhante imposição para
fins de união estável. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a união estável,
presume-se a dependência econômica, nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei
8.213/91, impondo-se à Previdência Social demonstrar que esta não existia.
(TRF-4 -AC 226268320134049999 RS, Relator(a):VÂNIA HACK DE
ALMEIDA, DJ 30/07/2014, 6ª T.) (sem negrito no original)

Pois bem, entendo que diante da prova testemunhal restou demonstrado que o casal viveu em
união estável por mais de 10 anos, sem separações, até a data do óbito.

Ademais, os documentos juntados, são suficientes para demonstrar a relação amorosa e
duradoura do casal, pois foram juntados os seguintes documentos: Termo de Convivência
feito na Casa do Cidadão de Laranjeiras, no qual afirma a existência de união estável entre
ambos desde 2007 (ev.1, doc.3, fl. 02); declaração da Assistente Social da Santa Casa em tela
de que “o Sr. Rogivelte Piana Guasti acompanhou o processo de internação de sua
companheira Jessy Xavier Rocha, durante o período de tratamento” (ev.1, doc.3, fl. 04);
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Comprovante de Cadastro de Procurador em nome do autor para recebimento do benefício
previdenciário por incapacidade de titularidade da companheira JESSY XAVIER ROCHA,
NB 606.683.576-2, perante o INSS, com data de validade até 01/09/2015 (ev.1, doc.3, fl. 06).

Deste modo, concluo que restou demonstrada a união estável entre o casal em momento
anterior ao óbito. Assim, presente o requisito para concessão do benefício de pensão por
morte, deve a sentença ser reformada e o pedido julgado procedente.

Neste contexto, observo que após análise documental e testemunhal produzida nos autos, que
restou demonstrada a união estável entre o casal pelo período superior a 10 anos, que durou
até o óbito da instituidora, sendo que, como o óbito se deu após a entrada em vigor da Lei
13.135/2015, aplica-se o art. 77 da Lei 8.213/91, que estabelece o que segue:

Art. 77 da Lei 8.213/91:

V - para cônjuge ou companheiro:           

(...)

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do
beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas
18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do
casamento ou da união estável:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;         

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;  

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;    

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;  

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de
idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

 

No caso dos autos, como o autor possuía de 42 anos na data do óbito da instituidora (ev.1,
doc. 2, fl. 3 – nasceu em 1974), a extinta possuía mais de 18 contribuições mensais quando
faleceu (extrato do CNIS em ev. 65), bem como restou comprovada a união estável pelo
período superior a 10 anos, concluo que a pensão deve ser instituída em nome do autor pelo
prazo de 20 anos, nos termos do art. 77, "c", "5" da Lei 8.213/91, com redação alterada
pela Lei 13.135/2015.
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Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a conceder o benefício
de pensão por morte em favor do autor, com DIB na data do óbito (08/12/2016), nos termos
do art. 74 da Lei n. 8.213/1991, pelo prazo de 20 anos, nos termos delineados acima,
condenando ainda ao pagamento dos atrasados, com juros desde a citação e correção
monetária desde o pagamento devido, tudo nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/2009,.

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da literalidade do art.
55 da Lei nº 9.099/1995.

VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO e condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte,
em favor do autor, com DIB na data do óbito (08/12/2016), pelo prazo de 20 anos, nos termos
da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000224779v22 e do código CRC 3e138554.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:54
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RECURSO CÍVEL Nº 5004782-72.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DIVA VALADARES ZANONI (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU HERDEIRO
NECESSÁRIO) (AUTOR)

RECORRIDO: SERGIO AGUILAR VALADARES (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte do autor, maior inválido, em
substituição à aposentadoria por invalidez anteriormente recebida.

2. Sustenta o recorrente, em síntese, que como o autor sempre recebeu
aposentadoria por invalidez, fato que o caracteriza como segurado da Previdência Social e
não como dependente de segurado, deste modo, não havendo que se falar em dependência
presumida para fins de concessão de pensão por morte ao filho maior inválido. Aduz que, na
prática, houve uma desaposentação do autor.

VOTO

3. Acerca da matéria, observo que de acordo com o art. 16, inciso III, da Lei
8.213/1991, são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS -, na condição
de dependentes do segurado: o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
anos ou inválido.

4. Assim, em razão da previsão legal e da interpretação que lhe é conferida
pelos tribunais, ainda que o filho perca a condição de dependente pelo requisito etário, pela
emancipação ou por outro motivo, readquire a qualidade de beneficiário do RGPS, caso
venha a se tornar incapaz antes do óbito do instituidor do benefício.

5. No caso, de acordo com os documentos juntados à inicial, o autor é portador
de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), sendo que a perícia médica do INSS (evento 1,
laudo 7) atestou que a incapacidade desde o ano de 2000, quando foi concedida a
aposentadoria por invalidez, ou seja, antes do óbito do instituidor da pensão, que se deu em
16/08/2015. Reforçando a tese de incapacidade do autor antes do óbito do instituidor da
pensão, observo a informação de que desde o ano de 1985 o autor apresentava quadro grave
de saúde mental e tratamento psiquiátrico (evento 1, laudo 8), constando também que a
impossibilidade de desenvolvimento de qualquer atividade social ou laboral.

6. Assim, verifica-se que a invalidez do autor é preexistente ao óbito do
instituidor e sendo o caso deve o filho maior ser considerado ainda dependente do pai, mesmo
após a maioridade, nos termos do art. 16, I, da Lei 8.213/91, convindo anotar que neste caso a
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dependência é presumida e o benefício deve ser concedido mesmo após a maioridade, tendo
em vista que a lei não faz qualquer menção acerca do momento em que surgir a invalidez do
filho para fins de pensão. No sentido do exposto, trago a colação julgado da TNU:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
OCORRIDA APÓS A MAIORIDADE E ANTES DO ÓBITO DA GENITORA.
POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÃO DE
ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (..) .8.
Embora já tenha decidido no sentido de que não se afigura mais possível o “retorno” à classe
dos dependentes a pessoa que ingressa à vida adulta, economicamente produtiva, seja pela
maioria ou emancipação (pois para o sistema de proteção previdenciário, traduz-se em um
novo contribuinte, ou seja, um novo segurado), curvo-me à Jurisprudência sedimentada pelas
Cortes Superiores, para entender ser possível que filho maior ou emancipado que se torna
inválido seja dependente nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei nº 8.213/91.(...) 14. Incidente
de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido para firmar o
entendimento de que (i) o filho que se torna inválido após a maioridade ou emancipação, mas
antes do óbito dos genitores pode ser considerado dependente para fins previdenciários; (ii)
essa presunção da dependência econômica é relativa. (...). (Processo PEDILEF
50442434920114047100, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, TNU, DOU 10/01/2014).

7. Quanto à alegação de INSS de ausência de dependência do autor no caso
concreto, compulsados os autos observa-se na inicial que mesmo recebendo a aposentadoria
por invalidez, o autor nunca teve condições de gerir sua vida pessoal, social ou econômica,
sempre dependeu completamente dos pais e é representado por sua genitora para os atos da
vida civil. Deste modo, entendo que a presunção relativa de dependência não foi afastada no
caso dos autos, apenas pelo recebimento do benefício previdenciário por parte do autor.

 8. A alegação da recorrente de que, no caso, houve uma espécie de
desaposentação, também não prospera. Isso porque o autor tem direito à concessão do melhor
benefício previdenciário, como consequência da garantia do direito adquirido no Direito
Previdenciário e, especificamente no caso dos autos, trata-se de benefícios previdenciários de
naturezas e requisitos legais diversos.   

Sem condenação em custas. Condeno o INSS, recorrente vencido, ao pagamento
da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS,
mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

                                                     

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269503v2 e do código CRC bdb51958.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:2
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 475



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 567/596

0012724-15.2017.4.02.5055 500000269526 .V2 JES15140© JES15140

RECURSO CÍVEL Nº 0012724-15.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSELITA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente o pedido de pagamento de pensão por morte à parte autora, com juros de
mora e correção monetária calculados com base nos índices oficiais do Manual de Cálculos
da Justiça Federal. 

2. Recorreu a autarquia federal pleiteando a reforma do índice da correção
monetária, sob o fundamento de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das
ADIs 4.357/DF e 4.425/DF pelo E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade dos
índices previsto na Lei nº 11.960/2009.

VOTO

3. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

4. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
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pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

5. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a
aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado,
convindo anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

6. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

7. Custas ex lege. Condeno o recorrente ao pagamento da verba honorária que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº
9.099/95.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS, nos
termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269526v2 e do código CRC 9132c3fd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:55
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RECURSO CÍVEL Nº 5000658-31.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUIZ MANOEL RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUIZ MANOEL RODRIGUES em face da
UNIÃO FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A em que se pretende indenização por danos
materiais e morais sob alegação de valores desfalcados na conta individual PIS. Da sentença
que julgou improcedente a demanda, recorreu a parte autora aduzindo que os índices
aplicados não obedeceram a critérios legais, aduzindo ainda que as provas juntadas na inicial
demonstram prejuízos sofridos pelo autor.

VOTO

Inicialmente, acerca da matéria observo que a contribuição para o Programa de
Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar
n° 8/1970, com a participação da União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios,
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações no seu custeio
(arts. 2° e 3°).

A Lei Complementar n° 8/1970 instituiu um programa de formação do
patrimônio do servidor público, facultando aos Estados e Municípios aderir ou não ao
referido programa, mediante a confecção de lei local. Já a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a contribuição para o PASEP que antes tinha natureza
estatutária, passou a ter natureza tributária, tratando-se de uma contribuição social.

Com a Constituição Federal de 1988 o PASEP passou a não mais contar com a
arrecadação para contas individuais, porquanto o art. 239 da CF/1988 alterou a destinação dos
recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, os quais passaram a ser
alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ao custeio do Programa do Seguro-
Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento. Eis a
redação do citado dispositivo:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de
Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar
nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a
financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que
trata o § 3º deste artigo. (Regulamento)
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§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta
por cento serão destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, através do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que
lhes preservem o valor.

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os
critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por
motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput"
deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o
Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas
individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição
adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio
da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

Atualmente, as contas individuais do PIS-PASEP ainda são criadas apenas para
cadastro dos beneficiários dos programas relacionados no caput do art. 239 da Constituição
Federal (FAT e abono anual), ou seja, têm finalidade meramente burocrática.

Dessa forma, como exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 o
PIS/PASEP não conta mais com a arrecadação para contas individuais, mas, por outro lado, a
CF, ao alterar a destinação dos recursos do Fundo, preservou o patrimônio até então
acumulado nas contas individuais, mantendo inclusive os critérios de saque (§ 2° do art. 239).

Essa preservação dos recursos das contas individuais decorre da constatação de
que, antes da CF/1988, os recursos vertidos ao Fundo não ostentavam natureza tributária e,
por isso, os recursos vertidos antes de 5 de outubro de 1988 pertencem exclusivamente ao seu
titular, podendo ser sacado a qualquer tempo.

No caso, a parte alega que sua conta individual do PIS sofreu desfalques
indevido ao longo dos anos, trazendo aos autos planilha de cálculos que entende devida (fl.
42/165, Evento 1), na qual indica a atualização monetária segundo índice do IPCA e juros de
1.0% ao mês. Ocorre que a legislação determina a aplicação da TJLP como índice de
correção monetária das contas, conforme artigo 12 da Lei nº 9.365/1996, que trata da
remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP. Confira-se:

Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-
PASEP terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art.
38 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de
redução a que alude o art. 8º desta Lei.
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No ponto, vale referir que possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não
contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.

Com relação aos juros, aplica-se o disposto no art. 3º da Lei Complementar
26/75 – juros de 3% ao ano, conforme previsão legal, motivo pelo qual qualquer pedido de
índice de juros diverso deve ser julgado improcedente, por falta de amparo legal.

E ainda, na análise do extrato trazido pelo autor, observo que de acordo com a
sistemática do PASEP, as movimentações identificadas sob a rubrica “PGTO rendimento
FOPAG” significam que houve crédito de rendimento da conta individualizada PASEP para
conta corrente, ou seja, os valores creditados na conta vinculada a título de incidência de
índices legais no período – atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e
distribuição de reservas (se houver) – vão sendo repassados ao titular da conta por meio de
crédito em folha de pagamento e conta corrente, valor que é revertido em proveito do próprio
autor e, por esse motivo, não há que se falar em desfalques na conta do PIS.

Assim, a sistemática adotada resulta no baixo valor a ser sacado da inatividade,
circunstância que, por si só, não tem o condão de levar à conclusão de erro na atualização do
saldo depositado, nem de prática ilícita dos réus.

Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido,
principalmente ao aduzir:

“Analisando as microfilmagens da conta individual PIS/PASEP do Autor
(evento 1), observo que ele teve depósitos de cotas em seu favor, em sua conta individual.
Também como apontado na inicial, na data de 18.08.1988, havia em conta o saldo de Cz$
30.787,00 (trinta mil setecentos e oitenta e sete cruzados).

Feitas essas primeiras considerações, é de se destacar que, conforme já
delimitado nesta fundamentação, apenas não está prescrita a pretensão de modificação da
remuneração do saldo da conta individual do Autor em relação aos cinco anos anteriores à
propositura da demanda, isto é, a partir de 06.07.2013 (considerada a data do ajuizamento –
06.07.2018).

Ocorre que a remuneração do capital não seguiu o índice indicado pelo Autor
na planilha anexada aos autos (evento 1), qual seja, o IPCA. Contudo, não vislumbro
qualquer ilegalidade nessa disparidade de índices, eis que, em se tratando de remuneração
dos saldos existentes em contas individuais PIS/PASEP, não ocorre a correção monetária
pelo IPCA, nem incidem os juros indicados pelo Autor, diante de expressa determinação
legal.

De acordo com a legislação vigente no período ora analisado, a remuneração
do capital dos cotistas se dá da seguinte forma: i) correção monetária pelo índice de Taxa
Juros de Longo Prazo (TJLP), conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996; ii) juros de 3% (três
por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e iii) Resultado Líquido
Adicional (RLA) proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do
Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as
despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”
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Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5
anos, nos termos do art. 98 do NCPC, diante da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de improcedência do pedido.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266278v2 e do código CRC e2e13810.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5020545-16.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA RITA COSTA GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com os
seguintes pedidos: (1) - Revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de
contribuição NB 42/105.619.074-1, com DIB em 25/9/1997, mediante a aplicação da
variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) na composição do índice de
atualização dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, antes da conversão dos
valores em URV; e (2) - Revisar a renda mensal da aposentadoria com base no novo limite
máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucionais nº
41/2003, pagando as diferenças devidas desde o advento das mencionadas emendas
constitucionais.

Sentença: reconheceu a decadência em relação ao pedido de revisão da renda
mensal inicial mediante a aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994
(39,67%) na composição do índice de atualização dos salários-de-contribuição anteriores a
março de 1994, bem como julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal atual
com base no novo limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela EC
41/2003.

Razões do recorrente: preliminarmente fala que a matéria deve ser suspensa
em razão da afetação do Tema 999 do STJ. No mérito, diz que, não há que se falar em
decadência no presente caso, dado que há determinação legal para a revisão administrativa do
benefício (MP nº ���⁄����, convertida na Lei 10.���⁄����), o que, inclusive, foi amparado por
norma administrativa do próprio réu (Art. 441. § 2º da Instrução Normativa INSS/PRES 45),
razão pela qual deve ser afastada a aplicação daquele prazo fatal. Diz também que a revisão
da renda mensal da aposentadoria com base no novo limite máximo para o valor dos
benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucionais nº 41/2003, deve ser julgado
procedente.

VOTO

Inicialmente, observo que o Tema 999 do STJ não se refere à revisão do IRSM
fev/94, tampouco sobre os tetos previstos nas emendas constitucionais, mas sim sobre a
revisão denominada “07/1994”, motivo pelo qual o pedido de suspensão do feito não deve
prosperar.
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Sobre o tema em si - reajuste do índice IRSM de fevereiro de 1994 - este é
devido àqueles segurados/beneficiários cujos benefícios foram concedidos após 01/03/1994 e
que possuam, dentro de seu período básico de cálculo, ao menos um salário-de-contribuição
anterior a março de 1994.

Essa questão já está mais do que pacificada junto à jurisprudência do Egrégio
STJ e, inclusive, consta do Enunciado nº 24 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro que “É
devida a correção monetária de salários-de-contribuição, para fins de apuração de renda
mensal inicial, com base no IRSM integral do mês de fevereiro de 1994, da ordem de 39,67%,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.

Quanto à prejudicial de mérito, aqui debatida, de forma geral, o prazo
decadencial sempre foi observado para revisões da RMI que ultrapassam os dez anos da
concessão, como seria no presente caso, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013 e em sede de repercussão geral, quando
então aplicou a decadência de 10 (dez) anos para a revisão de benefícios concedidos antes de
1997. Decidiu a Corte que se aplica o lapso decadencial de 10 (dez) anos para o pleito
revisional, a contar da vigência da Medida Provisória 1.523-9/97, aos benefícios concedidos
antes dela. Afastou-se eventual inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial
razoável para o questionamento de benefícios já reconhecidos.

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurou impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

Analisou-se que o termo inicial da contagem do prazo decadencial em relação
aos benefícios originariamente concedidos antes da entrada em vigor da Medida Provisória
1.523/97 seria o momento de vigência da nova lei. Evidenciou-se que, se antes da
modificação normativa podia o segurado promover, a qualquer tempo, o pedido revisional, a
norma superveniente não poderia incidir sobre tempo passado, de modo a impedir a revisão,
mas estaria apta a incidir sobre tempo futuro, a contar de sua vigência.

No caso, portanto, de se dizer que o debate sobre o tema da decadência, pura e
simples, com o prisma de sua inaplicabilidade para os benefícios concedidos anteriormente a
Medida Provisória nº 1.523/97, já foi julgado no RE nº 626.489, logo, sem razão sua não
aplicação.

Portanto, se o que se busca é corrigir um cálculo dito equivocado em sua
origem, por certo houve sua análise no âmbito administrativo e a partir do alegado vício
caberia a competente reclamação administrativa/judicial. Como dito, a legislação regente é
aquela do ato da concessão do benefício, e tendo ela sido violada, inicia-se o prazo decenal de
decadência. Portanto não há direito adquirido a sua não observância.

No entanto, no caso em apreço, a necessária revisão do IRSM fevereiro de 1994
restou reconhecida na via administrativa, inclusive a partir de determinação legal, seguida de
instrução normativa acerca, até mesmo, da não observância do prazo decadencial e a
efetivação da revisão, independentemente da data da concessão do benefício.
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A jurisprudência, inclusive, vem afastando a contagem do prazo decadencial em
diversas revisões conhecidas, que também foram objeto de reconhecimento administrativo,
como do art. 29, II, OTN e Teto, bem como também do IRSM/94:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL.
INCLUSÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. DIREITO À REVISÃO RECONHECIDO
NA LEI 10.999/2004. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA NA HIPÓTESE DE
REVISÃO PREVISTA EM LEI. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No período compreendido em
janeiro/1993 e fevereiro/1994, os salários de contribuição foram corrigidos pela variação do
IRSM para fins de apuração do valor do salário de benefício. 2. Em março de 1994, com a
entrada do Plano Real, o índice de atualização passou a ser a URV, a teor do que dispôs a Lei
8.880/1994. Ocorre que no momento de conversão dos salários de benefício em URV não se
aplicou a inflação verificada no mês de fevereiro de 1994, que alcançou o índice de 39,67%. 3.
Reconhecendo tal situação, em 2004, foi editada MP 201/2004, posteriormente convertida na
Lei 10.999/2004, garantindo a inclusão do percentual de 39,67% (correspondente à variação
do IRSM de fevereiro de 1994) na atualização monetária dos salários de contribuição
anteriores a março de 1994 que integrem o PBC. 4. A revisão dos benefícios previdenciários
concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, nos termos acima expostos, deve
ser realizada, como se verifica, por força de expressa disposição legal, impondo um
comportamento positivo à Administração Pública, quanto à revisão do ato administrativo
com vistas a atender esse direito fundamental. 5. Nesse contexto, a ação revisional em tela
não busca propriamente o reconhecimento da ilegalidade do ato de concessão do benefício,
mas, antes, fazer atuar a lei reconhecedora da violação do direito previdenciário e da
necessária revisão do ato administrativo. 6. Não se cuida de típica ação revisional que teria
como condição a iniciativa do interessado, e, sim, de revisão reconhecida em expressa
determinação legal, não sendo admissível atribuir a inércia ao particular, quando a omissão é
da Administração. 7. Forçoso destacar que a Autarquia Previdenciária em sua IN 45/2010,
reconhecia expressamente que as revisões determinadas em dispositivos legais, ainda que
decorridos mais de 10 anos da data em que deveriam ter sido pagas, deveriam ser
processadas, observandose somente a prescrição quinquenal. 8. Recurso Especial do INSS a
que se nega provimento. (STJ - REsp: 1612127 RS 2016/0176458-2, Relator: Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017)  

A TNU, por sua vez, firmou entendimento que o prazo decadencial – para a
revisão específica -, passou a contar da MP nº 201 (26/7/2004) para aqueles benefícios que
não foram revisados administrativamente, conforme determinação legal ou mesmo norma
interna:

VOTO-EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COM A
INCLUSÃO DO ÍNDICE DO IRSM DE FEVEREIRO/94. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA LEI
10.999/2004. REINÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. INCIDENTE NÃO
CONHECIDO. 1. Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de
acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, entendeu pela não aplicação, no presente caso, do
prazo decadencial do direito de revisar benefício a partir da atualização monetária dos saláriosde-contribuição com a
inclusão do índice do IRSM de fevereiro/94, no percentual de 39,67%, uma vez que esse direito foi expressamente
reconhecido aos segurados pelo Poder Executivo. 2. O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente
recurso, após examinar os documentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos: “Ressalva deve ser
feita em relação aos pedidos revisionais da RMI quando já determinada anteriormente a revisão administrativa do
benefício previdenciário por expresso reconhecimento de ilegalidade da administração. Afinal, nestes casos, tem ela o
dever legal de assim proceder de ofício, independentemente do requerimento do segurado, já que se trata de ato
administrativo vinculado à lei. A manutenção eterna da reconhecida ilegalidade administrativa, em benefício
prestacional com nítido caráter alimentar, destinado à preservação das condições mínimas existenciais do indivíduo e
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diretamente vinculado à idéia de dignidade da pessoa humana, não se coaduna com o sistema constitucional pátrio.
Por tais motivos, excetuam-se da regra acima posta os pedidos de revisão referentes, por exemplo, à incidência do
artigo 144 e 145 da Lei 8213/91, do IRSM de fevereiro/1994, do artigo 29, II, da Lei 8213/91 e do artigo 3º, da Lei
9.876/99 e da revisão determinada pela Súmula 02 do TRF4, matéria que foi objeto inclusive de ação civil pública.”
3. O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em
confronto com a jurisprudência do STJ, segundo a qual “O art. 103 da Lei de Benefícios, ao dispor sobre o prazo
decadencial, o fez de forma abrangente, não se limitando apenas à revisão de benefício, mas, sim, fixando prazo para
todo e qualquer direito ou ação no sentido de alterar o ato de concessão do benefício, o que inclui o direito de
renunciar à aposentadoria.” (AgRg. no REsp. n.º 1.271.728, relatora a Ministra Maria Thereza Assis Moura, julgado
no dia 23/10/2012) ***** A parte recorrente também citou como paradigmas o AgRg. no REsp. n.º 1.298.511 e o
AgRg. no REsp. n.º 1.308.683, ambos relatados pelo Ministro Herman Benjamin, sendo que deste último destaca-se o
seguinte trecho: “O comando legal estipula como suporte fático-jurídico de incidência do prazo decadencial todo e
qualquer direito ou ação para a revisão do ato de concessão. 4. O alcance é amplo e não abrange apenas revisão de
cálculo do benefício, mas atinge o próprio ato de concessão e, sob a imposição da expressão "qualquer direito",
envolve o direito à renúncia do benefício”. 4. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando
“houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na
interpretação da lei” (art. 14, caput). Caberá à TNU o exame de pedido de uniformização que envolva “divergência
entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência
dominante do STJ” (art. 14, § 4º). 5. Todavia, nos termos da Questão de Ordem n.º 13, “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”. 6. Nos mesmos termos da atual jurisprudência
do STJ (TEMA 544), o prazo decadencial, instituído pela MP n.º 1.523-9, de 27/06/1997, aplica-se aos benefícios
concedidos ou com DIB anterior (REsp. n.º 1.326.114/SC, relator o ministro Herman Benjamin, julgado em
13/05/2013). No referido julgado, com relação à tese firmada, restou assentado: “Incide o prazo de decadência do art.
103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de
revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar
da sua vigência (28.6.1997).” 7. Da mesma forma, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial
e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda
Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento – com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes
da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios – de que “o termo inicial do
prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em
vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997).” (REsp. n.º 1.303.988, relator o Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 21.3.2012). (grifei). 8. No mesmo sentido, decidiu o STF (RE n.º 626.489), sob repercussão geral: “O
prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia
1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre
benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição”. 9. Todavia,
especificamente para os casos abrangidos pela MP n.º 201/2004, convertida na Lei n.º 10.999/2004, a TNU entendeu,
em julgado representativo de controvérsia, ser o caso de não incidência do prazo decadencial, em razão do
reconhecimento expresso do direito, por parte do Estado: “Especificamente sobre o tema em exame, a jurisprudência
mais recente do STJ vem se orientando no sentido de que, a MP nº 201, de 23/07/2004, posteriormente convertida na
Lei nº 10.999/2004 – que determinou a recomposição do prejuízo relativo à incidência do IRSM de fevereiro/1994
sobre os salários de contribuição – constituiu uma nova oportunidade de revisão para os segurados, cujo prazo é
contado a partir do reconhecimento do direito por meio da Lei nº 10.999, de 15/12/2004, que autorizou a referida
revisão. [...] Na hipótese dos autos, a parte-autora requer a revisão da renda mensal inicial do seu auxílio-doença, com
a atualização dos salários de contribuição do benefício originário anteriores a 01.03.1994 pela variação integral do
IRSM do mês de fevereiro de 1994 (39,67%), com os consequentes reflexos em sua aposentadoria por invalidez. 15.
No entanto, ao contrário do que entendeu a Turma Recursal de origem, não incide a decadência na hipótese em
apreço. A Lei 10.999/2004 autorizou a revisão da RMI dos benefícios previdenciários concedidos com data de
início posterior a fevereiro/94, recalculando-se o salário-de-benefício com a inclusão, na correção monetária
dos salários-de-contribuição anteriores a março/94, do percentual de 39,67%, referente ao índice de Reajuste
do Salário Mínimo - IRSM. Assim, em razão do reconhecimento legiferante do direito dos segurados à revisão
postulada, a contagem do prazo decadencial passou a ter início a partir da data da entrada em vigor da Lei
10.999/2004 e, por conseguinte, não há que se falar em decadência na espécie. [...] Forte em tais considerações,
proponho a fixação de tese, neste representativo de controvérsia, no sentido de que o início do prazo de
decadência para revisar, com base no IRSM do mês de fevereiro de 1994 (39,67%), a RMI dos benefícios cujos
segurados não fizeram acordo nos termos da Lei 10.999/2004, é a data da publicação da Medida Provisória
201, ou seja, 26/7/2004.” (PEDILEF N.º 50035196220144047208, relator o Juiz Federal Daniel Machado da Rocha,
julgado no dia 12/05/2016) 7. A hipótese dos autos, portanto, é de não conhecimento do incidente. (PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 50205036720134047108, JUIZ FEDERAL
BIANOR ARRUDA BEZERRA, DJE 30/10/2017.)
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No caso dos autos, verifica-se na Carta de concessão 5 – evento 1 - que o
benefício teve início em 25/09/1997 e a demanda somente foi ajuizada em 31/12/2018
(evento 1), ocorrendo, deste modo, a decadência do direito do autor.

Quanto ao pedido de revisão da renda a partir dos tetos estipulados ano a ano,
todos seguintes à concessão, não incide, in casu, o prazo decadencial objeto do art. 103 da Lei
nº 8.213/1991, mas tão somente à prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento desta
demanda (qüinqüenal).

É cabível a revisão de benefício previdenciário para resgatar eventual diferença
entre a média do salário-de-contribuição e o valor do salário-de-benefício que, porventura,
não tenha sido recuperada no primeiro reajustamento do benefício previdenciário, na forma
das Leis 8870/94 e 8880/94, até o limite do novo teto (EC 20/98 e 41/03), sendo
indispensável a elaboração de cálculos para a solução da lide” (Enunciado 67 das Turmas
Recursais do Rio de Janeiro); “Para o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios
previdenciários cuja renda mensal inicial tenha sido limitada ao teto, em havendo alteração
desse limite, tal como foi feito pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, cumpre ter
presente o novo parâmetro fixado, observados os cálculos primitivos. Assim, a limitação do
benefício ao teto será feita somente para fins de pagamento, mantendo-se o valor histórico
para fins de incidência dos reajustes” (Súmula 17 das Turmas Recursais do Rio Grande do
Sul).

O STF decidiu pela plena aplicabilidade dos novos limites estabelecidos pela
ECs 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente ao advento
das alterações constitucionais, sem que isto implique violação alguma ao ato jurídico perfeito:
trata-se de mera majoração do teto, e não de alteração da RMI (RE 564.354).

O fato de o benefício ter sido concedido no período do “buraco negro” (entre a
promulgação da Constituição de 1988 e a Lei 8.213/1991) não afasta a orientação firmada
pelo STF no RE 564.354, até porque tais benefícios, por força do art. 144 da Lei 8.213/1991,
sofreram nova limitação de RMI. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO.
MAJORAÇÕES DOS TETOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDAS
CONSTITUCIONAIS Nº20/98 E 41/2003. POSSIBILIDADE, AINDA QUE O BENEFÍCIO
TENHA SIDO DEFERIDO ENTRE 05 DE OUTUBRO 1988 e 05 DE ABRIL DE 1991.
JULGAMENTO PELO STF DO RE 564354. COMPENSAÇÃO. ARTS. 26 DA LEI º 8.870/94 E
21, §3º DA LEI Nº8.880/94. CABIMENTO. 1. No caso concreto: 1.1 Aposentadoria por tempo
de contribuição com DIB em 03/04/1990. 2. "Não se discutindo o critério de cálculo ou de
revisão do ato concessório, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a
natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des) constitutiva. Na
relação em que se busca preceito condenatório incide somente o prazo prescricional e não
decadencial" (AC 0041219-88.2011.4.01.3800/MG, Rel. Conv. Juiz Feral CLEBERSON JOSÉ
ROCHA [CONV.], T2/TRF1, e-DJF1 p.738 de 04/04/2014). 3. Decidiu o STF (RE564354) que
não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional
n. 20/1998 e do art. 5ºda Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários
limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas,
de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 4. Todavia, segundo o art. 144 da
Lei nº 8.213/91, as prestações concedidas durante o período denominado "buraco negro"
teriam sua RMI recalculada na forma determinada pela novel Lei do RGPS. 5. Segundo os
arts. 26 da Lei nº 8.870/94 e 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94 os benefícios limitados pelo teto
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teriam em seu primeiro reajuste a aplicação do percentual equivalente ao valor da parcela
limitada, observando-se, contudo, na nova quantificação, o limite máximo do salário de
contribuição em vigor na data da sobredita revisão. 6. Isso significa que em muitas situações o
direito em tese à observância dos novos tetos majorados pelas EC nº 20/98 e 41/2003 não terá
repercussão prática alguma porque, ainda que inicialmente limitados, foram reajustados com
a incorporação (parcial ou total) da diferença percentual que havia sido afastada do salário
de benefício. 7. Reconhecimento do direito à repercussão das EC nº 20/98 e 41/2003, nos
moldes do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE 564354, observando-se as
disposições contidas no art. 144 da Lei nº 8.213/91, no art. 26 da Lei nº 8.870/94 e no art. 21,
3º, da Lei nº 8.880/94. 8. Correção monetária de acordo com os índices constantes do Manual
de Cálculos da Justiça Federal. Juros de mora de 1% até Lei 11.960/09 a partir de quando
serão reduzidos para 0,5% ao mês caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da
taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas
anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 9.
Honorários advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença
de procedência. 10. Relativamente ao adiantamento da prestação jurisdicional, seja em razão
do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, §
3º, do mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos,
já que a conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 11. Em qualquer
das hipóteses supra, fica expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que
somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando relativo à implantação
do benefício. 12. Apelação da parte autora parcialmente provida.
(AC 00463645720134013800, DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:30/03/2015 PAGINA:1810.)

Pretende, ainda, por via transversa, que os valores superiores ao teto anual e
desconsiderados ano a ano (resíduo), possam ser incorporados ao benefício até os dias atuais,
também ano a ano, desde que supere seu benefício, mas fique abaixo do teto estabelecido,
quando então será definido eventual novo salário de benefício da parte autora. Portanto, ainda
que no início não tenha havido limitação ao teto, caso isso tenha acontecido posteriormente,
também aproveitará a parte autora.

Desta forma e por analogia ao julgamento acima referenciado, proferido pelo
colendo STF, se infere que não apenas quando da entrada em vigor das Emendas
Constitucionais nº 20 e 41, como nos demais tetos estabelecidos anualmente, deverão ser
aproveitados os resíduos que eventualmente superem tal teto.

Tal reajuste, portanto, só possui eficácia para os benefícios previdenciários cujo
salário-de-contribuição tenha ficado limitado ao teto vigente na data da concessão do
benefício,  ou mesmo a partir da revisão determinada pela Lei 8.880/1994 – abril de 1994, o
que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque a parte autora, como bem delimitado na sentença, “é beneficiária de
aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 25/9/1997. O salário-de-benefício da
aposentadoria correspondeu a R$ 718,44 (evento 1_CCON5). Na data de início da
aposentadoria, em 9/1997, o limite máximo do salário-de-benefício em vigor estava
estipulado em R$ 1.031,87. Logo, o salário-de-benefício não ficou limitado ao teto vigente na
época da concessão. A tese jurídica sustentada na petição inicial não tem pertinência lógica
com a situação da parte autora.”
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Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

Nessas condições, voto por conhecer do recurso e a ele negar provimento, com
a fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000257055v3 e do código CRC 3d6e85a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0035759-38.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDEMIR FANTECELLE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trata-se de demanda repetitiva nesta seara, com as
seguintes características: revisão do valor da renda mensal inicial da aposentadoria, com base
na média dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do todo o período
contributivo, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com efeitos
retroativos à data de início do benefício.

Sentença: julgou improcedente o pedido, ao entender que a norma transitória
não veiculou tratamento distinto e prejudicial aos segurados já filiados ao sistema em relação
aos novos integrantes, pelo contrário, de certa forma os igualou, dado que por lógica somente
os salários de contribuição posteriores aquele marco temporal serão considerados para ambos
os segurados, principalmente em razão do contexto socioeconômico então vigente.

Razões da recorrente – parte autora: defende que a forma de cálculo utilizada
trouxe prejuízo aos segurados já filiados, e a norma de transição que deveria ser mais
benéfica acaba minorando sua RMI, o que vai de encontro a sua lógica/fundamento.

VOTO

Trata-se, pois, de questão unicamente de direito. E sobre a decadência, não foi
ultrapassado, in casu, o prazo decadencial objeto do art. 103 da Lei nº 8.213/1991.

De início, ressalto que a pretensão aqui perseguida se sustenta sobre diversos
princípios ou mesmo temas constitucionais, previdenciários e processuais, todos amplamente
já reconhecidos em nosso arcabouço legal e jurisprudencial, a saber: direito adquirido, direito
ao melhor benefício, a observação do preceito tempus regit actum, a despeito da possibilidade
de mutação do regime jurídico não feri-los. Ademais, e com maior relevo, o fato de a norma
de transição ter como finalidade minorar os efeitos da mudança que passará a vigorar.

É que se busca a inclusão na base de cálculo do benefício dos salários de
contribuição anteriores a julho de 1994, ou seja, todos eles, tendo em vista que tal marco
inicial não foi previsto no novel art. 29, II da Lei de Benefícios, ao passo que a própria norma
transitória, que em tese deveria ser mais benéfica, acaba por prever aos segurados filiados ao
RGPS até 28/11/1999 a referida restrição temporal para o cálculo quando de sua jubilação.

Sobre o tema, seguem os referidos artigos das Leis 8.213/91 (art. 29) e 9.876/99
(art. 3º):
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Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o
período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento
de todo o período contributivo.”

“Art. 3º. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação
desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a
média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo,
oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994,
observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991, com a
redação dada por esta Lei.”

De tudo que colhido, deve ser afastada a tese autoral e ser confirmado o cálculo
original do benefício, ou seja, não cabe a revisão pretendida.

Isso porque, ainda que os pressupostos materiais e processuais estejam corretos,
de que caberia à Previdência Social sempre a concessão do melhor benefício, bem como o
intento da norma transitória ser a minoração dos efeitos normalmente deletérios das reformas
em tal sistema previdenciário, no caso em apreço isso não se confirma, ou seja, não foi dado
tratamento mais vantajoso ao novel segurado em detrimento daqueles já filiados – base e
objeto da demanda.

Realmente, a primeira vista, percebe-se que a norma permanente (novos
segurados) abarca todo o período de cálculo, ao passo que a norma transitória (já filiados)
possui marco inicial somente em julho de 1994. No entanto, essa não é a comparação correta,
já que a literalidade da norma esconde o dado lógico de que para os novos segurados tal
marco temporal é inócuo, eis que como eles se filiaram ao sistema após 28/11/1999, por
óbvio não haverá salário de contribuição em momento anterior a julho de 1994 ou mesmo no
interregno entre essa data e sua filiação. O correto, portanto, é aferir o regime anterior com o
atual, bem como se há incongruências na norma de transição.

Como dito, o regime jurídico pode ser alterado a qualquer momento, inclusive a
fim de restringir direitos daqueles que ainda não atingiram todos os requisitos para
determinado benefício, e isso não fere eventual direito adquirido já que a norma a ser
observada é aquela da jubilação - tempus regit actum.

A Lei de Benefícios, em seu art. 29 modificado, tinha o seguinte teor:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos
salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade
ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em
período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.
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Portanto, não houve na mudança legislativa da forma de cálculo da RMI
nenhuma ilegalidade, tampouco em sua transição, pois, novamente, por lógica, caso ainda em
vigor a mencionada regra, somente seriam considerados os últimos 36 salários de
contribuição anteriores a 28/11/1999, o que sequer se aproximaria daquele marco temporal
(julho de 1994), muito menos em momento anterior.

De se ter em conta, ainda, que tal marco temporal foi fixado tendo por base o
contexto socioeconômico então vigente, considerando a inflação galopante em anos
anteriores e o apaziguamento de seus efeitos nocivos a partir da nova moeda fixada,
justamente e por isso, aquele marco inicial.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ART. 3ºLEI 9.876/99.
SEGURADOS FILIADOS AO RGPS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI 9.876/99.
UTILIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A JULHO DE 1994.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Para os segurados que ingressaram no sistema previdenciário a partir
de novembro de 1999 aplica-se a regra prevista no artigo 29, I, da Lei 8.213/91, utilizando-se
80% dos salários de todo o período contributivo. 2. Para aqueles que ingressaram
anteriormente, há um alongamento do período contributivo, alcançando período pretérito,
qual seja, utilizam-se no mínimo as oitenta por cento maiores contribuições de todo o período
contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 (artigo 3º da Lei 9.876/99). 3. O
artigo 3º acima indicado contém regra específica para o cálculo dos benefícios daqueles que
ingressaram no sistema anteriormente à edição da Lei 9.876/99, em razão da não mais
utilização apenas dos 36 últimos salários-de-contribuição. 4. Não há previsão ou possibilidade
de utilização de contribuições anteriores a julho de 1994 em relação aos segurados que já
eram filiados ao RGPS na data da publicação da Lei9.876/99.”(TRF-4 - AC:
50021137820104047003 PR 5002113-78.2010.404.7003, Relator: Relatora, Data de
Julgamento: 02/09/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/09/2015)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO.
LEI N. 8.213/91. LEI N. 9.876/99. REDAÇÃO DO ART. 3º. PERÍODO DE APURAÇÃO
CORRESPONDENTE AO INTERREGNO ENTRE JULHO DE 1994 E A DER. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tratando-se de segurado filiado em momento anterior à
edição da Lei n.9.876/99, o período de apuração será o interregno entre julho de 1994 e a
Data da Entrada do Requerimento - DER. II - Agravo regimental improvido.”(STJ - AgRg no
REsp: 1065080 PR 2008/0122868-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de
Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Por fim, realço que a Seguridade Social, da qual a Previdência é um de seus
ramos, deve sempre observar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, com base na
distributividade e seletividade (artigo 194, parágrafo único, inciso III, da CR/88), a
uniformidade e equivalência dos benefícios (artigo 194, parágrafo único, da CR/88), e com
isso prever de forma racional o custeio de cada prestação concedida e a devida forma de
cálculo – tudo isso não afronta o Princípio da Isonomia (artigo 5º, caput, da CF).

Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do §3º, art. 98 do novo CPC.
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Pelo exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora
e mantenho a improcedência do pleito.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000266343v2 e do código CRC 4e15a6a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:56
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RECURSO CÍVEL Nº 5001040-24.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAROLINE SANT ANNA NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de salário-maternidade, com
fundamento na falta da qualidade de segurada. Em suas razões, alega que seu filho nasceu em
29.10.2015; que recolheu contribuições, como empregada, no período de 04.11.2010 a
24.12.2010 e de 13.01.2012 a 11.02.2012, como trabalhadora avulsa, no período de
01.10.2012 a 31.10.2012, e como contribuinte individual, no período de 01.08.2014 a
10.12.2015; que suas contribuições superam a carência de 10 contribuições mensais
legalmente exigida; que a contagem da carência quando se tratar de contribuinte individual
deve se iniciar a partir da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso; e
que, ainda que haja contribuições vertidas posteriormente, as contribuições ao RGPS foram
efetivamente recolhidas e, por isso, devem ser consideradas, sob pena de se prejudicar a
autora. Ao final, pede a reforma da sentença para que sua pretensão seja acolhida,

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado da autora e a manutenção da sentença.

VOTO

3. O art. 71 da Lei n. 8.213/1991 prevê que o salário-maternidade é devido à
segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes
do parto e a data de ocorrência deste. O art. 25, III, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que a
concessão do salário-maternidade para a contribuinte individual, a segurada especial e a
facultativa, depende do cumprimento do período de carência de 10 contribuições mensais. O
art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991, dispõe que, no cômputo do período de carência, serão
consideradas as contribuições realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira
contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas
com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte
individual, especial e facultativo.

4. No caso dos autos, o filho da autora nasceu em 29.10.2015 (evento 1,
CERTNASC5, fl. 01). A autora requereu o benefício de salário-maternidade em 10.12.2015
(Evento 1, INDEFERIMENTO8, fl. 01).

5. O Cnis juntado no evento 10, RSC2, fls. 03-07, registra que a autora
trabalhou como empregada nos períodos de 04.11.2010 a 24.12.2010 e de 13.01.2012 a
11.02.2012; como trabalhadora avulsa, no período de 01.10.2012 a 31.10.2012; como
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contribuinte individual, no período de 01.08.2014 a 31.05.2016; e como empregada, no
período de 04.08.2014 a 28.08.2014.

6. Entre 2012 e 2014, a autora permaneceu mais de 12 meses sem verter
contribuições previdenciárias e perdeu a qualidade de segurada em 16/12/2013. Em 08/2014,
a autora recolheu uma única contribuições como empregada e também verteu contribuições
como contribuinte individual 01.08.2014 a 31.05.2016. Entretanto, a maior parte de suas
contribuições ou foi recolhida com atraso dentro do mesmo mês ou referia-se a contribuições
de competências anteriores recolhidas com atraso e  em bloco. A análise feita na sentença
nesse ponto, dada a sua clareza, merece transcrição:

Após esse período, a Demandante passou a recolher contribuições previdenciárias na
condição de segurada contribuinte individual. A primeira contribuição foi recolhida em
06/10/2014, referente à competência 08/2014. A segunda foi recolhida em 30/10/2014,
referente à competência 09/2014. Em 10/09/2015, a Autora recolheu, de uma só vez, as
contribuições referentes às competências 10/2014 a 09/2015. Em 15/03/2016, recolheu, de
uma só vez, as contribuições referentes às competências 10/2015 a 02/2016. Em 31/08/2017,
recolheu, de uma só vez, as contribuições referentes às competências 03 e 04/2016. Por fim,
em 27/12/2017, recolheu a contribuição referente à competência 05/2016.

Considerando que a obrigação de recolher contribuição previdenciária de segurado
contribuinte individual tem data de vencimento a cada dia 15 do mês posterior ao de cada
competência mensal, a Autora somente conseguiu efetuar recolhimento tempestivo, antes do
nascimento do seu filho, nas competências de agosto/2015 e setembro/2015, sendo essa
antecipada. A primeira contribuição recolhida sem atraso refere-se à competência
agosto/2015.

No caso do segurado contribuinte individual, a lei dispõe que, para apuração do período de
carência, devem ser computadas todas as contribuições recolhidas a contar da data do efetivo
pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as
contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores (art. 27, II, da Lei nº
8.213/91).

Na data de nascimento do filho, em 29/10/2015, a Autora havia realizado o recolhimento de
duas contribuições previdenciárias sem atraso. Logo, contava com apenas 3 (três)
contribuições para fins de carência, considerando o último vínculo. Por esse motivo, a
Requerente não tem direito ao salário-maternidade.

7. Dessa forma, como a sentença analisou todas as questões suscitadas pelas
partes e a autora, no recurso inominado, não apresentou elementos capazes de justificar a sua
reforma, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade
suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado
da autora.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000267149v2 e do código CRC 21f31e6a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:18:59
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RECURSO CÍVEL Nº 5018874-55.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: YVENS RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença
que julgou procedente o pedido de concessão de seguro desemprego com pagamento de
atrasados acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde o evento
danoso, calculados à razão de 1% ao mês.

2. Recorreu a UNIÃO pleiteando a reforma dos consectários, sob o fundamento
de que enquanto na pendência de modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF pelo
E. STF, mostra-se plenamente válida a aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 aos juros e à
correção monetária, requerendo, ainda, a modificação do dies a quo dos juros de mora.
Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração
opostos no RE 870.947/SE.

VOTO

3. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,  o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
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4. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

5. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, mantenho afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a
aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado,
convindo anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR.

6. Quanto ao pedido de modificação dos índices de juros de mora, o recurso
merece prosperar, tendo em vista que restou assentado no julgamento do RE 870.947/SE que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial, nos termos do
disposto no art. 405 do CC/02: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

8. Por fim, ainda que pendente de trânsito em julgado o RE 870.947/SE, bem
como eventual modulação de seus efeitos, ressalto que trata-se de tema acessório e que pode
ser conhecido de ofício a qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela
determinação em eventual modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na
fase de cumprimento da sentença/execução, deste modo, não havendo que se falar em
suspensão do feito.

9. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

10. Por estes fundamentos, voto por dar parcial provimento ao recurso para fixar
os juros de mora consoante critérios estipulados no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, a partir da data da citação, nos termos da fundamentação
supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000269661v2 e do código CRC 6ec633f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001521-87.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRENTE: JOAO NATAL TONIATO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação visando o pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade
de Controle e Combate de Endemias) ao autor, servidor inativo, em paridade com os
servidores da atividade. 

2. Da sentença que julgou procedente o pedido, recorreram as duas partes:
FUNASA alegando que a GACEN somente é devida aos servidores que ocupam cargos
específicos e que estejam atuando em atividades de combate e controle de endemias de forma
permanente, aduzindo ainda observância ao princípio da estrita legalidade e violação ao art.
40 da CF/88 e, na eventualidade da manutenção da sentença, a fixação dos juros desde a
citação; já o AUTOR requer o afastamento do índice previsto no art. 1º-F da Lei 11.960/09
para a correção monetária, com aplicação da IPCA-E.

VOTO

3. Inicialmente, acerca da matéria, observo que esta relatoria vinha entendendo
pela impossibilidade de paridade entre ativos e inativos no tocante à gratificação da GACEN,
porquanto destina-se exclusivamente aos servidores que continuamente atuam no combate de
controle de endemias, o que não acontece com aposentados e pensionistas.

4. Entretanto, a Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDLEF n.
0503302-70.2013.405.8302, decisão publicada em 02/2016, posicionou-se em sentido
contrário nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA - ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
IMPROVIDO.1. Foi prolatado acórdão pela Turma Recursal de Pernambuco, que manteve
sentença de procedência reconhecendo o direito da parte autora à incorporação nos seus
vencimentos de valor integral da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias - GACEN. 2. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto
tempestivamente pela FUNASA - Fundação Nacional da Saúde - com fundamento no art. 14,
§2º, da Lei nº 10.259/2001. Argumentou que o acórdão recorrido diverge do entendimento da
Turma Recursal de Goiás, segundo a qual a GACEN tem caráter indenizatório, o que afasta
o direito de extensão aos inativos (Recurso JEF 0002851-37.2011.4.01.3500).3. Incidente
admitido na origem, tendo sido os autos remetidos a esta Turma Nacional e distribuídos.4.
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Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula
ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso dos autos,
demonstrada a divergência jurisprudencial entre a tese debatida no acórdão da Turma
Recursal de Pernambuco e a Turma Recursal de Goiás, deve o incidente ser conhecido. 6. No
mérito, o cerne do debate cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias - GACEN - indenizatória ou remuneratória - daí decorrendo ou não a
possibilidade de extensão aos servidores inativos nos mesmos moldes em que paga aos
servidores da ativa, em cotejo com as alterações trazidas pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, §
4º, da Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do
serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios adotados
para os servidores ativos, o que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade.
8. Esse direito permaneceu assegurado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou
no § 8º do mesmo artigo 40 da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional nº
41/2003, contudo, ao alterar a redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou
o denominado direito de paridade dos servidores aposentados com os servidores ativos, para
assegurar apenas direito a reajuste dos benefícios para assegurar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, de acordo com critérios definidos em lei. 10. Não obstante a
revogação, a Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de
paridade aos que já haviam se aposentado ou que tinham direito ao benefício de
aposentadoria ou pensão na data do início de sua vigência. Eis o seu texto: Emenda
Constitucional nº 41/2003 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos
pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 11. De seu turno, a Emenda
Constitucional nº 47/2005 assegurou o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma
do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria
Emenda nº 47, consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. Pacificou-se
na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que se incluem dentre os benefícios
ou vantagens concedidos aos servidores em atividade todas as gratificações que, a despeito
de estarem vinculadas à produtividade na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos
os servidores ativos, sem aferição efetiva da produtividade. Essa jurisprudência se
consolidou na Súmula Vinculante nº 20, que tratada gratificação denominada GDATA (Lei nº
10.404/2002), cujo leading case é o que restou julgado no Recurso Extraordinário nº
572.052, cuja ementa tem o seguinte teor: RE 572.052 - STF - Pleno - DJe 17/04/2009
RELATOR:MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI EMENTA:[...]I - Gratificação de
desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do
advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua
base de cálculo. II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das
avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica,
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extensível aos servidores inativos. III - Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da
isonomia. IV - Recurso extraordinário desprovido. Deveras, o artigo 40 da Lei 8.112/90 reza
que 'Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado
em lei'. E no que diz respeito às vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores públicos,
o saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles nos ensina que:' Vantagens pecuniárias são acréscimos
de estipêndio do servidor, concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do
tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto
officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem)
ou, finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As duas
primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de
função), as duas últimas formam a categoria das gratificações (gratificações de serviço e
gratificações pessoais). Todas elas são espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se
apresentam com características próprias e efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à
Administração. Certas vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao vencimento
(v.g., por tempo de serviço) e o acompanham em todas as suas mutações, inclusive quando se
converte em proventos da inatividade (vantagens pessoais subjetivas); outras apenas são
pagas com o vencimento, mas dele se desprendem quando cessa a atividade do servidor
(vantagens de função ou de serviço); outras independem do exercício do cargo ou da função,
bastando a existência da relação funcional entre o servidor e a Administração (v.g., salário-
família), e, por isso mesmo, podem ser auferidas mesmo na disponibilidade e na
aposentadoria, desde que subsista o fato ou a situação que as gera (vantagens pessoais
objetivas).(...)O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço integram-se
automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o tempo estabelecido em
lei, ao passo que as vantagens condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo
tempo em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para sua percepção, não se
incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for determinada por lei. E a
razão dessa diferença de tratamento está em que as primeiras (por tempo de serviço) são
vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao passo que as outras (condicionais ou
modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito(pro labore faciendo) ou, por outras
palavras, são adicionais de função (ex facto officii), ou são gratificações de serviço (propter
laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do servidor
(propter personam). Daí por que, quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou a
situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais
de função, gratificações de serviço ou gratificação em razão das condições pessoais do
servidor.(...)Feitas essas considerações de ordem geral sobre o gênero vantagens
pecuniárias, vejamos as suas espécies, isto é, os adicionais e as gratificações e suas várias
modalidades. Adicionais: são vantagens pecuniárias que a Administração concede aos
servidores em razão do tempo de exercício (adicional de tempo deserviço) ou em face da
natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou um regime próprio
de trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor retribuir os
exercentes de funções técnicas,c ientíficas e didáticas, ou a recompensar os que se
mantiveram por longo tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o
distingue da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou
uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e
esta, uma compensação por serviços comuns executado sem condições anormais para o
servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do
servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se
com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por isso,
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tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém, podem ser
suprimidos para o futuro.(...)Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições
anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou
concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades
puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do
serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua
percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes
que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de
circunstâncias momentâneas'. Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-
se dos adicionais porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções
especiais, que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas - as gratificações
- visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados em condições
extraordinárias, tais como os trabalhos executados em perigo de vida e saúde, ou no período
noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora da sede etc. As gratificações
são concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço
comum (propter laborem) ou em face desituações individuais do servidor (propter personam),
diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (ex facto
officii). Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois são vantagens
pecuniárias distintas, com finalidades diversas, concedidas por motivos diferentes. A
gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais: o adicional
é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí por que a
gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é por natureza,
permanente e perene. Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou
à função, sendo concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do servidor.(...)'
(in Direito Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros Editores, págs. 402 a 411 -
grifado) 13. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN),
instituída pela Lei nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que
não tem natureza indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da gacen foi
recentemente examinada por esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400, PEDILEF
051492820.2012.405.8400, PEDILEF 05149282020124058400 (rel. JUIZ FEDERAL
BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146), PEDILEF
05139322220124058400 (rel. JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU
13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O tema foi minuciosamente examinado, em pedidos de
uniformização em que se almejava o afastamento da incidência do IR sobre a GACEN,
concluindo esta Turma Nacional de Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza
remuneratória da gratificação em comento.14. O caso em questão trata de matéria diversa,
qual seja, se a gratificação em comento possui o caráter geral, vale dizer, se é paga de forma
indistinta, sem qualquer tipo de avaliação individual de desempenho, aos servidores da ativa
e, logo, deveria ser estendida aos inativos.Transcrevo os dispositivos legais referentes à
GACEN: Art. 54. Fica instituída, a partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos cargos
de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do
Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A Gecen
e a Gacen serão devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts.
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53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle
de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes
quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas. § 1o O valor da Gecen e da Gacen será de R$
590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais. (Revogado pela Lei nº 12.778, de 2012) § 2o A
Gacen será devida também nos afastamentos considerados de efetivo exercício, quando
percebida por período igual ou superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins de incorporação
da Gacen aos proventos de aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem jus,
serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012) I - para as
aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen será: a) a partir de
1o de março de 2008, correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor; e b) a partir
de 1o de janeiro de 2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor; e II -
para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: a) quando aos
servidores que lhes deram origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,e no art. 3º da Emenda Constitucional nº
47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso I deste
parágrafo; e b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o
disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.§ 4o A Gecen e a Gacen não servirão de
base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens.§ 5o
A Gecen e a Gacen serão reajustadas na mesma época e na mesma proporção da revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais.§ 6o A Gecen e a Gacen não são
devidas aos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança.§ 7o A Gecen e a
Gacen substituem para todos os efeitos a vantagem de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de
13 de agosto de 1991.§ 8o Os servidores ou empregados que receberem a Gecen ou Gacen
não receberão diárias que tenham como fundamento deslocamento nos termos do caput deste
artigo, desde que não exija pernoite.15. Da análise dos dispositivos legais supra constata-se
que a GACEN não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do
desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade (pro
labore faciendo), consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55
da Lei nº 11.784/2008.15. Dessa forma, a GACEN é gratificação desvinculada da efetiva
produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades
especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam
aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com
fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em
valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo, conforme anexo
XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada pela lei n. 12.778/12 (Efeitos financeiros a partir de
1o de janeiro de 2013 em R$: 1o de janeiro de 2013 - 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00;
1o de janeiro de 2015 -835,00), pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de
2009,tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam
cargos que a ela têm direito.16. A GACEN, contudo, não poderia ser paga à parte autora em
percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado
no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea 'a', da Lei nº11.784/2008. Referido dispositivo legal, por
conseguinte, padece do vício de inconstitucionalidade, consoante vêm entendendo o C. STF
em casos análogos, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos
servidores inativos e pensionistas, dado o seu caráter de vantagem paga aos servidores da
ativa de forma geral e desvinculada a uma avaliação de desempenho individual. Acreça-se
que, no julgado em desate, a parte requerida é beneficiária do direito à paridade com os
servidores ativos, logo, o pagamento em patamar inferior da gratificação, não obstante
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afrontar o caráter unitário da remuneração da carreira em questão, está em manifesto
confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 
3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.17. A parte autora, em conclusão,
tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos,
porquanto se aposentou com direito de paridade, conforme documentos acostados aos autos,
somado ao fato  de que a GACEN é paga de forma geral aos servidores da ativa. 18. O
acolhimento do pedido, por fim, não viola a iniciativa privativa do Presidente da República
na matéria, tampouco a necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há
criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória
com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos
termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo3º, parágrafo único, da
Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de
eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação
infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização e nego-lhe
provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora,
o seu caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada
anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito. Acordam os membros da TNU - Turma
Nacional de Uniformização CONHECER e NEGARPROVIMENTO ao Incidente de
Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa do Juiz Federal
Relator.

5. No caso específico dos autos, verifica-se que a parte autora é beneficiária da
Gratificação de Atividade de Controle e Combate a Endemias - GACEN, e, tendo se
aposentado em 1997 (documento 01, evento 07), antes do advento da Emenda Constitucional
n. 41/2003 (início da vigência em 31/12/2003), possui direito à paridade remuneratória com
os servidores em atividade, conforme entendimento da TNU exposto acima.

6. Deste modo, diante da análise ao direito à paridade da parte autora, bem
como pela aplicação do novo entendimento adotado pela TNU quanto ao pagamento da
GACEN, verifico que a sentença recorrida se encontra de acordo com o precedente acima
mencionado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da sentença quanto ao mérito.

7. Já o pedido de modificação do termo a quo dos juros de mora merece
prosperar, tendo em vista que o art. 405 do CC/02 determina sua incidência a partir da citação
inicial.

8. Quanto ao índice a ser aplicado para a correção monetária, a sentença merece
reparos. Com efeito, acerca da matéria assevero que em 20/09/2017, quando do julgamento
do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as
seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 482



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 596/596

5001521-87.2018.4.02.5005 500000245736 .V2 JES15140© JES15140

constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

9. Ratificou-se, portanto, no julgado, que a utilização da TR fere o objetivo
primordial da correção monetária, que é a manutenção do valor da moeda. Considerando a
especial aplicação para o Judiciário, onde as demandas podem se estender por longos anos,
observo que a busca pela garantia da preservação do valor da moeda deve privilegiada, sob
pena de enriquecimento ilícito e, deste modo, não se parece razoável perpetrar o manejo de
índice já reputado, desde os idos de 1992 (ano do julgamento da ADI 493), como imprestável
para fins de correção monetária às liquidações de sentença, hipótese tratada nos autos.

10. Desse modo, quanto à correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, deve ser afastada a incidência da TR, uma vez que inconstitucional a
aplicação do artigo 1º-F da Lei n.º 9494/97, nos termos do julgamento do E. STF ora citado,
convindo anotar, por oportuno, que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
deliberação do CJF, datado de Dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR e determinou,
para o caso dos autos, a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual o pleito do autor merece
prosperar.

11. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, nos termos do disposto
no art. 55 da Lei 9.099/95.

Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso da
FUNASA para fixar o termo a quo dos juros de mora na data da citação, bem como dou
provimento ao recurso da parte autora para determinar a aplicação do IPCA-E como
índice da correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000245736v2 e do código CRC 6c8cb26b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 16/8/2019, às 16:19:0
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RECURSO CÍVEL Nº 5006851-43.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALCIDES MATIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO
DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS
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SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de
1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais
estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º
e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os
benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos
valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para
atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção.
Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000269911v3 e do código CRC 6cfecc67.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 152



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 3/599

5006851-43.2019.4.02.5001 500000269911 .V3 JES10672© JES10683

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0001640-08.2012.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MANOEL BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ABAIXO DO
LIMITE DE TOLERÂNCIA. AGENTE NOCIVO FRIO. EXPOSIÇÃO
INTERMITENTE. AGENTE NOCIVO CALOR. TIPO DE ATIVIDADE
(LEVE, MODERADA OU PESADA) E REGIME DE TRABALHO NÃO
INFORMADOS. BAIXA EM DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a (a) abster-se de cobrar a restituição
dos proventos de aposentadoria recebidos anteriormente à reafirmação da DER, bem como a
restituir ao autor os valores já descontados da aposentadoria NB 42/114.340.212-7; e (b)
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 12/3/1980 a 26/1/1982, 21/6/1982 a
18/10/1985, 14/7/1986 a 9/6/1987, 10/12/1987 a 24/4/1989 e 29/4/1995 a 20/11/1995,
convertendo-o em comum (Eventos 37, 50 e 77).

Alega o recorrente que, no período de 21/10/1995 a 16/08/1999, laborava como taifeiro
embarcado, sendo devida o reconhecimento da especialidade em razão da atividade exercida,
até o período de 21/10/1995 até 05/03/1997, em razão do disposto no decreto n. 2.172/97,
haja vista a comprovação da sujeição do autor, ora recorrente, aos agentes nocivos indicados
no DSS-8030 de fls. 105. Diz que, conforme atestado pelo referido documento, o recorrente
mantinha contato com o agente frio de forma habitual e permanente, pois permanecia em
períodos indeterminados na câmara fria, ressaltando, ainda, que a simples indicação no laudo
que acompanha o DSS-8030 de que o trabalho não era permanente na câmara fria, não
descaracteriza a respectiva especialidade, já que no caso do agente físico frio, a jurisprudência
é pacífica no sentido de não descaracterizar a especialidade pela entrada e saída do
trabalhador da câmara fria.

Quanto ao período de 17/08/1999 a 14/11/2006, alega que a falta perpetrada pela empresa em
omitir as informações necessárias no PPP não pode imputar ao autor o prejuízo da
improcedência da demanda, sendo necessária ao menos a baixa dos autos em diligência para a
intimação da empresa emissora do PPP (BOS NAVEGAÇÃO S/A) para que forneça os
documentos técnicos que embasaram o respectivo PPP de fls. 109/111. Outrossim, alega que,
em atenção ao respectivo PPP, resta evidente que a atividade do autor de taifeiro constitui
atividade de intensidade pesada de trabalho contínuo, sendo lógica a caracterização da
especialidade para o período de 17/08/1999 a 14/11/2006, haja vista o índice de IBUTG
informado no PPP. Destaca que o PPP relata expressamente as atividades desenvolvidas pelo
autor no exercício da função, comprovando que a atividade exercida pelo recorrente era de
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nível pesado, com exposição em caráter habitual e permanente ao agente ambiental descrito,
demonstrando, indubitavelmente, o direito ao reconhecimento da especialidade da atividade
no período laborado.

DO PERÍODO DE 21/10/1995 A 16/08/1999.

A sentença contém o seguinte fundamento:

Período de 21/10/1995 a 16/8/1999

O formulário DSS-8030 emitido pela empresa DSND Consub S.A. informa exposição a ruído,
calor e “temperaturas baixas na câmara frigorífica” (fl. 183). Porém, o laudo técnico pericial
que embasou o formulário expressamente concluiu que a exposição aos fatores de risco estava
dentro dos limites de tolerância, não estando caracterizada a nocividade (fl. 185, item
“Conclusão”). Não ficou provada condição especial de trabalho.

Conforme PPP e LTCAT de fls. 105/107 do Evento 1-OUT1, no período de 21/10/1995 a
16/08/1999, o autor estava esposto a ruído de 66 dB(A) no salão de refeições e de 75 a 78
dB(A) na cozinha em cocção de alimentos.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que o tempo de trabalho laborado com exposição
a ruído é considerado especial para fins de conversão nos termos do seguinte acórdão do STJ,
que ensejou o cancelamento da Súmula 32 da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ÍNDICE
MÍNIMO DE RUÍDO A SER CONSIDERADO PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ÍNDICE SUPERIOR A 85 DECIBÉIS
PREVISTO NO DECRETO N. 4.882/2003. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM.
INCIDÊNCIA DO ÍNDICE SUPERIOR A 90 DECIBÉIS NA VIGÊNCIA DO DECRETO N.
2.172/97. ENTENDIMENTO DA TNU EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo INSS contra acórdão da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais que fez incidir ao caso o
novo texto do enunciado n. 32/TNU: O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é
considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80
decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 e, a contar de 5 de março de 1997, superior a 85
decibéis, por força da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, quando a
Administração Pública reconheceu e declarou a nocividade à saúde de tal índice de ruído.

2. A contagem do tempo de trabalho de forma mais favorável àquele que esteve submetido a
condições prejudiciais à saúde deve obedecer a lei vigente na época em que o trabalhador
esteve exposto ao agente nocivo, no caso, ruído. Assim, na vigência do Decreto n. 2.172, de 5
de março de 1997, o nível de ruído a caracterizar o direito à contagem do tempo de trabalho
como especial deve ser superior a 90 decibéis, só sendo admitida a redução para 85 decibéis
após a entrada em vigor do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003. Precedentes: AgRg
nos EREsp 1157707/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/05/2013;
AgRg no REsp 1326237/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/05/2013; REsp
1365898/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/04/2013; AgRg no REsp
1263023/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/05/2012; e AgRg no REsp
1146243/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12/03/2012.
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3. Incidente de uniformização provido. (g.n.)

(Pet 9059/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/08/2013, DJe 09/09/2013)

Quanto ao frio, consta expressamente do LTCAT o seguinte: 

Exposição aleatória (habitual e não permanente) com períodos indeterminados no interior de
câmares frigoríficas de resfriamento e congelamento, fazendo uso de proteção (agasalho).

Depreende-se da descrição das atividades do autor, que a exposição do autor a frio ocorria
apenas por ocasião da armazenagem e/ou retirada de alimentos de interior de câmara de
resfriamento e/ou congelamento.

Quanto ao agente calor, o LTCAT conclui o seguinte:

O ocupante do cargo não está exposto a temperaturas elevadas provenientes de marquinários
específicos para cocção de alimentos de forma a desenvolver termonose.

Não assiste, pois, razão ao recorrente. 

DO PERÍODO DE 17/08/1999 A 14/11/2006.

A sentença está assim fundamentada quanto ao período em tela:

O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa BOS Navegação S.A. informa
exposição a calor e a microorganismos patogênicos (fls. 187-188).

Quanto ao calor, faltam parâmetros para avaliar o limite de tolerância que se aplicava ao
caso do autor. O PPP limitou-se a informar o índice IBUTG. Ocorre que, em se tratando de
calor, o limite de tolerância é variável. Sua identificação depende da informação de alguns
fatores inerentes ao ambiente de trabalho, conforme explicarei a seguir. Sem essas
informações, não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição especial
de trabalho

Existem duas formas de aferição de limites de tolerância para exposição ao calor: a primeira,
em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação
de serviço; a segunda, em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro
local.

[...]

O PPP informou o índice IBUTG, mas não informou a o tipo de atividade (leve, moderada ou
pesada), nem o regime de descanso no trabalho, nem a taxa de metabolismo média. Por isso,
não é possível aferir se o índice IBUTG informado caracteriza condição especial de trabalho.

Quanto à informação de exposição a microorganismos patogênicos, o código 3.0.1 do Anexo
IV do Decreto nº 3.048/99 classifica como agente nocivo os “microorganismos e parasitas
infecto-contagiosos”, citando como exemplo de atividade que implica tal exposição os “a)
trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b) trabalhos com animais
infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos; c) trabalhos
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em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomohistologia; d) trabalho de exumação de
corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e
tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo”.

A atividade exercida pelo autor não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. O autor
exerceu a função de taifeiro nos setores de cozinha, refeitório e camarotes (fl. 187, item 13).
Suas atribuições consistiam em “alimentação; limpeza da cozinha, paióis de mantimentos,
áreas comuns, corredores e compartimentos internos; compra de mantimentos e consumíveis
para a os compartimentos de acordo com o orçamento; outras atribuições definidas pelo
comandante; em navios na condição de prontidão (stand by), auxiliam na Enfermaria nas
situações de emergência; participar ativamente de todo e quaisquer treinamentos relativos à
segurança e salvatagem” (item 14).

O autor somente ficava exposto a microorganismos e parasitas infectocontagiosos quando
eventualmente precisava auxiliar no setor de Enfermaria. Tratando-se de exposição eventual,
não cabe enquadramento de atividade especial.

Conforme consta às fls. 10/11 do Evento 36-OUT16, o INSS considerou, referindo-se
genericamente a todos os documentos apresentados pelo segurado, que o Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP e/ou o Laudo Técnico e/ou documentos equivalente
analisado, NÃO contém elementos para comprovação da efetiva exposição aos agentes
nocivos contemplados na legislação, bem como que quanto ao calor informa que esteve
exposto de modo habitual e intermitente, com medidas abaixo do limite de tolerância, não
sendo possível o enquadramento técnico dos períodos pelo agente. 

Não há elementos nos autos para refutar essa conclusão quanto ao agente calor no período em
tela.

Não há que se falar em baixa dos autos em diligência para intimação da empresa
empregadora para que forneça os documentos técnicos que embasaram o respectivo PPP,
como requer o recorrente, eis que o tipo de atividade e o regime de trabalho sempre foram
fatores previstos na norma regulamentadora para aferição da exposição a calor, não havendo
motivo para que juízo, de ofício, oficiasse à empresa. Uma vez que a parte se fez representar
por advogado e que a insuficiência das informações contidas no PPP era facilmente detectável
pela simples leitura da norma regulamentadora, em nada tendo inovado a sentença, não assiste
razão ao autor também nesse pormenor.

Devendo ser mantida a sentença, impõe-se a condenação do recorrente vencido em custas e
em honorários advocatícios de 10% do valor das diferenças decorrentes da revisão
determinada na sentença (art. 55 da Lei 9.099/95), devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000253890v26 e do código CRC b839b9fc.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0031304-93.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALTAMIRO BASILIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONVERSÃO DE PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO
PROFISSIONAL. MOTORISTA. EMPRESA TRANSPORTADORA. RECURSO DO
INSS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.   Há equívoco na autuação. O recurso foi interposto pelo INSS (evento 17), e não pelo
autor, tal qual consta na aba "partes e representantes" e no cabeçalho.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente procedentes os pedidos da
parte autora, para condenar o INSS a: COMPUTAR em nome do Autor como tempo especial o
período de 24/08/1977 a 02/12/1977, de maneira que seja REVISADA a aposentadoria do
autor, com RMI a calcular pelo INSS, bem como a pagar ao Autor a diferença decorrente da
REVISÃO de seu benefício desde quando implementou os requisitos para aposentar-se,
respeitando-se a data da primeira DER (28/10/2011- fls.20/21). Os valores deverão ser
atualizados aplicando-se juros moratórios e correção monetária na forma do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editado pelo CJF.

O recorrente (INSS) alega que o autor  não comprovou que conduzia caminhões ou ônibus,
pois a simples anotação na CTPS como motorista não permite conclusão a respeito, pois não
afasta a possibilidade de que fossem conduzidos veículos leves, ainda que se trate de vínculo
empregatício com empresa do ramo de transportes.

2. Na CTPS do autor consta que no período de 24/08/77 a 02/12/77, trabalhando para o
empregador Construtora Mendes Júnior S/A, ele exercia a função de "motorista I" .

3. A Turma de Uniformização Nacional tem entendimento firmado no sentido de que, quanto
à atividade de motorista, a apresentação da CTPS e o tipo de empresa para a qual laborava o
indivíduo podem viabilizar o enquadramento por atividade profissional, antes da vigência da
Lei 9.032/95.

Neste sentido:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
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28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.(TNU - PEDILEF
200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009).

Dessa forma, o período de 24/08/77 a 02/12/77 deve ser averbado como especial, por
enquadramento no item 2.4.2 do Anexo II, do Decreto 83.080/79, considerando que há na
CTPS indicação de que a empresa na qual o autor desempenhou a função de motorista trata-se
de uma construtora.

Desse modo, entendo pela possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade
exercida na Construtora Mendes Júnior S/A, no período de 24/08/1977 a 02/12/1977.

Pelos motivos acima, merece a sentença ser mantida nesta parte.

   Juros e Correção Monetária:

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou
qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

III.2. Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 155



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 13/599

0031304-93.2017.4.02.5055 500000277905 .V6 JES15119© JES7027

III.3.Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não
pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior
expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em
Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; §
4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte para reformar a sentença APENAS quanto à
correção monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem honorários (artiog
55 da Lei 9.099/95).

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Corrija-se a autuação do recurso, anotando-se ser recorrente o INSS, e não o autor (cf. item
1).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277905v6 e do código CRC a2acd306.
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RECURSO CÍVEL Nº 0011473-18.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LAURO SEBASTIAO BARROS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. FUNGIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto por LAURO SEBASTIÃO BARROS em face da
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de condenação do
INSS na obrigação de averbar como especiais os períodos de  15/01/1977 a 15/03/1977,
01/03/1978 a 28/02/1980, 01/08/1980 a 12/06/1981, 23/07/1982 a 23/10/1983, 01/09/1986 a
01/02/1987, 01/06/1990 a 28/02/1991, 01/07/1991 a 01/03/1992, 01/11/1992 a 01/04/1993,
01/11/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/01/1998, 01/12/1998 a 22/01/2001 e 02/08/2004 a
13/04/2007, e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ao autor. 

2 – Eis o teor da Sentença:

II. Fundamentação 

O Regime Geral de Previdência Social contempla três espécies de aposentadorias voluntárias:
por idade (CRFB/88, art. 201, § 7º, II; LBPS, arts. 48 a 51), por tempo de contribuição
(CRFB/88, art. 201, § 7º, I, e § 8º; EC n. 20/98; LBPS, arts. 52 a 56; Lei n. 10.666/2003, art.
3º, I; Lei n. 9.876/99) e especial (CRFB/88, art. 201, § 1º; LBPS, arts. 57 a 58; Lei n.
10.666/2003, art. 3º).

O autor, por meio desta ação, postula o reconhecimento do direito à fruição de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ESPÉCIE 42).

 II.1. Questões prévias 

II.1.1. Gratuidade de Justiça 

À vista da alegação de hipossuficiência, presumidamente verdadeira, constante da petição
inicial, defiro o pedido de gratuidade de justiça (CPC/2015, arts. 98/99). 

II.1.2. Questão preliminar relativa aos períodos de 15/01/1977 a 15/03/1977, 01/03/1978 a
28/02/1980, 01/08/1980 a 12/06/1981, 23/07/1982 a 23/10/1983, 01/09/1986 a 01/02/1987,
01/06/1990 a 28/02/1991, 01/07/1991 a 01/03/1992, 01/11/1992 a 01/04/1993, 01/11/1993 a
28/04/1995 

Desde 05/09/1960 (data em que, entrando em vigor, a Lei n. 3.807/60 instituiu a aposentadoria
especial) até 28/04/1995 (data em que sobreveio a Lei n. 9.032/95), vigorava o
enquadramento, como especial, por presunção absoluta, das atividades de: 
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i) "MOTORISTAS E COBRADORES DE ÔNIBUS" e "MOTORISTAS E AJUDANTES DE
CAMINHÃO" que atuassem no ramo de "TRANSPORTE RODOVIÁRIO" (item 2.4.4 do
Decreto n. 53.831/64); 

ii) "MOTORISTA DE ÔNIBUS E DE CAMINHÃO DE CARGA (OCUPADOS EM CARÁTER
PERMANENTE)" que atuassem no ramo de "TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO"
(item 2.4.2 do Decreto n. 83.080/79). 

O enquadramento por atividade leva em consideração o momento em que o trabalho foi
desempenhado, submetendo-se à legislação então em vigor (tempus regit actum). 

Nesse contexto, até 28/04/1995, para o reconhecimento da especialidade das condições em que
exercido o labor, basta a comprovação de que o segurado efetivamente exerceu uma das
atividades previstas expressamente no Quadro II do Anexo III do Decreto n. 53.831/64 ou no
Quadro II do Anexo ao Regulamento veiculado pelo Decreto n. 83.080/79. 

Em regra, cabe à parte autora o ônus de provar que exerceu, de modo efetivo e habitual,
atividade enquadrada em um dos róis constantes desses decretos regulamentares (CPC/2015,
art. 373, I). 

E, salvo situação de caso fortuito ou força maior, devidamente demonstrada, não se admite
prova exclusivamente testemunhal para a comprovação do tempo de serviço (LBPS, art. 55, §
3º).

Mas, a prova documental exigida não pode basear-se, simplesmente, no nome genericamente
atribuído à atividade. É dizer: o enquadramento faz-se pela atividade de fato exercida, e não
pela denominação que se lhe dá na CTPS ou em qualquer outro documento.

 Seja como for, neste caso em que alega o exercício da atividade de motorista de caminhão ou
ônibus, no transporte rodoviário (profissão que exige habilitação especial), o autor deve, em
reforço de outros elementos, como a CTPS, demonstrar que era, de fato, habilitado a exercer
tal ocupação. 

Evidentemente, a mera existência de habilitação não conduz, necessariamente, à conclusão de
que a ocupação de motorista de caminhão ou ônibus foi exercida efetiva e habitualmente. Não
se pode desprezar, porém, que a prova de habilitação especial vigente à época em que deve ser
demonstrado o desempenho do trabalho especial, somada a apontamentos feitos em CTPS ou
outro documento idôneo, pode gerar presunção bastante do efetivo exercício do
enquadramento. 

No caso que tenho sob exame, pretendendo fazer prova do enquadramento, o autor incluiu nos
autos o formulário PPP de fls. 191/192, que sequer descreve a ocupação exercida para o
empregador responsável pela emissão do documento. Já a CTPS reproduzida neste álbum
processual não contém qualquer anotação de contrato de trabalho para o período em
referência. Nesse panorama, não há qualquer elemento de prova a autorizar a conclusão de
que, quando ainda vigorava o enquadramento por categoria profissional, o requerente
exerceu, efetiva e habitualmente, aquelas atividades enumeradas expressamente nos itens 2.4.4
do Decreto n. 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto n. 83.080/79.

 O autor foi expressamente advertido disso (fls. 150/151), mas se limitou a trazer aos autos
comprovantes de inscrição dos empregadores no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Esses
documentos, porém, não fazem prova de que o autor efetivamente foi motorista carreteiro,
como afirma. 
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De rigor, portanto, à míngua de comprovação suficiente, rejeitar-se a pretensão de que seja
reconhecido como especial o labor exercido de 15/01/1977 a 15/03/1977, 01/03/1978 a
28/02/1980, 01/08/1980 a 12/06/1981, 23/07/1982 a 23/10/1983, 01/09/1986 a 01/02/1987,
01/06/1990 a 28/02/1991, 01/07/1991 a 01/03/1992, 01/11/1992 a 01/04/1993, 01/11/1993 a
28/04/1995. 

Por outro lado, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial, conforme
determina o art. 320 do CPC/2015, implica a carência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito
(CPC/2015, art. 485, IV). Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. em 16/12/2015, DJe 28/04/2016. 

Impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido de
condenação do INSS na obrigação de averbar, como tempo de trabalho especial, o(s)
período(s) de 15/01/1977 a 15/03/1977, 01/03/1978 a 28/02/1980, 01/08/1980 a 12/06/1981,
23/07/1982 a 23/10/1983, 01/09/1986 a 01/02/1987, 01/06/1990 a 28/02/1991, 01/07/1991 a
01/03/1992, 01/11/1992 a 01/04/1993, 01/11/1993 a 28/04/1995.

 II.1.3. Questão preliminar relativa ao período de 29/04/1995 a 01/01/1998, 01/12/1998 a
22/01/2001 e 02/08/2004 a 13/04/2007 

Quanto aos períodos de 29/04/1995 a 01/01/1998, 01/12/1998 a 22/01/2001 e 02/08/2004 a
13/04/2007, o requerente postula a condenação do INSS na obrigação de averbá-los como
especiais, mesmo SEM A COMPROVAÇÃO por laudo ou formulário específico. 

A pretensão, nesse particular (averbação de trabalho especial mesmo à míngua de prova), não
tem respaldo legal. 

Com efeito, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho ou o formulário específico
destinado a fazer prova das circunstâncias em que exercido o labor (SB-40, DISES-BE 5235,
DSS-8030, DIRBEN 8030 ou PPP) é documento indispensável à propositura de ações que,
como a que tenho presente, veiculem pretensão de reconhecimento de trabalho em condições
especiais. 

E, tratando-se de situação em que a prova é, excepcionalmente, tarifada, nem mesmo a
negativa do empregador em fornecer a documentação necessária ao reconhecimento do direito
não dá guarida à pretensão do reconhecimento de trabalho especial sem a devida
comprovação da circunstância. 

A negativa do empregador pode – e mesmo deve – ser resolvida na seara trabalhista, inclusive
com a responsabilização por eventual dano material ou moral decorrente da não obtenção
oportuna da aposentadoria, em razão do descumprimento dos deveres atribuídos, legalmente,
ao patrão. Entretanto, ausente o laudo ou o formulário específico destinado a comprová-lo, o
trabalho especial não pode ser reconhecido. 

Se o empregador deixa de emitir o documento, ou emite-o inserindo elementos que, sob o
ponto de vista do empregado, estão incorretos, a questão deve resolver-se na seara trabalhista,
não cabendo, em sede de discussão previdenciária, reconhecer tempo de trabalho especial sem
a devida comprovação.

 Invoco, quanto à questão, o mesmo entendimento adotado pela 2ª Turma Recursal ds Juizados
Especiais Federais desta Seção Judiciária, redigido nestes termos: 

[...] 
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04. O recorrente alegou que o PPP não retrata com fidelidade os níveis de ruído nas
entressafras, que seriam muito superiores ao informado no referido formulário (fl. 103), e que
deveria o julgador ter considerado especial todo o período. Só que a comprovação das
condições de trabalho é feita mediante formulário SB-40 ou PPP, emitidos pelo empregador
(art.58, § 1º, da Lei nº 8.213/91), e, se o empregador se recusa a emitir PPP ou se o
trabalhador não concorda com as informações inseridas no documento, cabe ao segurado
propor reclamação trabalhista contra ele. Não cabe à Turma Recursal desconsiderar o
formulário técnico apresentado, sob mera suposição alegada de discordância, para atender
aos anseios do recorrente. Portanto, impertinente também os fundamentos do recorrente nesse
ponto, mantendo-se inalterado os períodos reconhecidos na sentença por exposição a ruído. 

[...] 

(2ª Turma Recursal dos JEF do Espírito Santo, Recurso n. 0108767- 88.2015.4.02.5053/01,
Rel. Juíza Federal Eloá Alves Ferreira, julgamento em 30/05/2018) 

Para mais, tratando-se de trabalho exercido sob várias ocupações, e por diversas décadas,
como no caso, a produção de prova pericial – ainda que indireta – não me parece apta a
suprir a falta da prova documental, pois as condições do ambiente de trabalho experimentadas
em tempo pretérito certamente já não são as mesmas verificadas atualmente. 

A prova testemunhal também não pode suprir a ausência da prova documental, pois a
exposição aos fatores de risco deve ser aferida por critérios técnicos, sendo impossível
averiguá-la, ordinariamente, apenas pelos sentidos humanos. Daí porque não se pode
emprestar eficácia probatória a meros relatos, obtidos de testemunhas, acerca das condições
de trabalho em determinado ambiente. 

Por outro lado, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial, conforme
determina o art. 320 do CPC/2015, implica a carência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito
(CPC/2015, art. 485, IV). Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

 Pois bem. 

Neste caso, tratando-se de período de trabalho posterior a 28/04/1995 (data de entrada em
vigor da Lei n. 9.032/1995), o vínculo previdenciário só pode ser enquadrado como especial
mediante comprovação, por laudo ou formulário, de efetiva exposição a agente nocivo
prejudicial à saúde ou à integridade física, não mais se aplicando a presunção de
especialidade resultante do mero exercício da atividade, que vigorou antes daquela data. 

Observa-se que, quanto ao(s) período(s) de 29/04/1995 a 01/01/1998, 01/12/1998 a
22/01/2001 e 02/08/2004 a 13/04/2007, todos posterior(es) a 28/04/1995, o autor alega ter
trabalhado em condições especiais, mas não inclui neste caderno processual laudo ou
formulário apto a fazer prova da circunstância. Com efeito, os formulários PPP de fls.
183/184, 185/186 deixam certo que o empregador não efetuou a monitoração da exposição ao
ruído; já o formulário PPP de fls. 189/192 não consigna exposição a qualquer fator de risco.
Assim, tais documentos não são aptos a fazer prova de trabalho exercido em condições
especiais.

Impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido de
condenação do INSS na obrigação de averbar o(s) período(s) de 29/04/1995 a 01/01/1998,
no(s) qual(is) o requerente alega ter exercido trabalho em condições especiais, sem, contudo,
trazer laudo ou formulário específico (como o PPP) apto a fazer prova da circunstância. 
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II.2. Mérito 

II.2.1. Generalidades 

II.2.1.1. Requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição comum (APTC)

A aposentadoria por tempo de contribuição comum pressupõe a qualidade de segurado e a
carência (requisitos gerais) e, ainda, o cumprimento de um tempo mínimo de contribuição
(requisito específico).

 a) Qualidade de segurado 

A fruição do benefício em exame exige, evidentemente, o vínculo com o RGPS (qualidade de
segurado). Mas, segundo o art. 3º da Lei n. 10.666/03, uma vez adquirida a qualidade de
segurado, a perda dessa condição não será considerada para fins de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição comum e especial, se reunidos os demais requisitos.

b) Carência 

A carência para a concessão do benefício em exame é de 180 contribuições mensais (Lei n.
8.213/91, art. 25, II), observada a regra transitória do art. 142 da Lei n. 8.213/91, destinada
aos segurados que já se encontravam inscritos no RGPS em 24/07/1991. 

c) Requisito específico da APTC até 16/12/1998 

Até 16/12/1998 (termo inicial de vigência da EC n. 20/98), o requisito específico do benefício
previdenciário em exame era o tempo de serviço, que devia ser de 35 anos, para o homem, ou
30 anos, para a mulher (CRFB/88, art. 202, II, redação original); ou 25 anos, para a
professora, ou 30 anos, para o professor, de efetivo exercício da função de magistério
(CRFB/88, art. 202, III, redação original). 

A Constituição admitia, ainda, a obtenção de aposentadoria proporcional, após 30 anos de
trabalho, ao homem, ou 25, à mulher (CRFB/88, art. 202, § 1º). 

Como é de notar-se, a redação primeva do texto constitucional apenas mantém, na essência, a
aposentadoria por tempo de serviço, tal como delineada nos arts. 52 e 53 da Lei n. 8.213/91.

Pelo princípio de que é o tempo que rege o ato (tempus regit actum), a norma constitucional
primitiva tem aplicabilidade aos segurados que reuniram todos os pressupostos para a
aposentação (carência e tempo mínimo de contribuição) até 31/12/1998. 

d) Requisito específico da APTC segundo a regra atual (EC n. 20/98) 

Com o advento da EC n. 20/98, a CRFB/88 manteve o requisito específico da aposentadoria
por tempo de contribuição em 35 anos de contribuição, para o homem, e 30 anos de
contribuição, para mulher (art. 201, § 7º, I), reduzidos em cinco anos para a professora ou o
professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício do magistério na educação
infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. 

A novidade trazida pela EC n. 20/98, no que respeita ao benefício em exame, consistiu na
abolição da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, anteriormente prevista no
art. 202, § 1º, do texto constitucional. 
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Decerto para suavizar os efeitos da inovação, o constituinte reformador, no art. 9º, § 1º, da EC
n. 20/98, veiculou regra de transição, mantendo, para os segurados que se filiaram ao RGPS
até 16/12/1998, o direito de obter a aposentadoria por tempo de serviço proporcional, desde
que, cumulativamente, cumpridos estes pressupostos: (i) para o homem, idade mínima de 53
anos e, cumulativamente, tempo de contribuição mínimo igual a 30 anos, acrescidos de 40%
(quarenta por cento) do tempo que, em 16/12/1998, faltava para completar 30 anos de
contribuição; (ii) para a mulher, idade mínima de 48 anos e, cumulativamente, tempo de
contribuição mínimo igual a 25 anos, acrescidos de 40% (quarenta por cento) do tempo que,
em 16/12/1998, faltava para completar 25 anos de contribuição. 

II.2.2. Exame do caso concreto 

II.2.2.1. Tempo de contribuição já reconhecido administrativamente 

O INSS já reconheceu, administrativamente, tempo de contribuição comum que, na DER
(07/01/2016), perfazia 25 anos, 11 meses e 23 dias [fl(s). 52]: 

(...)

II.2.2.2. Razões de decidir aplicadas ao caso concreto 

As premissas a serem utilizadas por este Juízo, no exame dos períodos controvertidos, são as
seguintes:

 a) Comprovação do trabalho exercido em condições especiais: 

A comprovação do tempo de trabalho exercido sob condições especiais deve obedecer aos
critérios da legislação previdenciária, que variaram conforme a época da prestação do
serviço. 

Até a promulgação da Lei n. 9.032/95 (28/04/1995), o reconhecimento do tempo de serviço
como sendo prestado sob condições especiais poderia decorrer de (TRF2, APELREEX
532.823, Primeira Turma Especializada, Rel. Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, j.
em 31/01/2012, e-DJF2R DE 14/02/2012): 

i) presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos relacionados em anexo dos Decretos
ns. 53.831/64 e 83.080/79 tão só pela atividade profissional (STJ, EDcl no REsp n.
415.298/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 10/03/2009, DJe de
06/04/2009); ou

 ii) comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos
decretos, mediante quaisquer meios de prova. 

Da publicação da Lei n. 9.032/95 (29/04/95) até o dia anterior à expedição do Decreto
2.172/97 (05/03/1997), o reconhecimento do tempo de atividade especial depende de
comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, por meio dos formulários SB-40, DISES-
BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030. 

A partir da expedição do Decreto n. 2.172/97 (06/03/1997), que regulamentou a nova redação
do art. 58 da LBPS, dada pela Lei n. 9.528/97, o reconhecimento do tempo laborado sob
condições especiais continuou a depender de comprovação da efetiva exposição a agentes
nocivos, mas, desde então, por meio de formulário emitido pela empresa ou preposto, com
base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho
ou engenheiro de segurança do trabalho (STJ, REsp 354.737, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 09/12/2008). 
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Já o Decreto n. 4.032/2001, alterando o art. 68, § 2º, do Decreto n. 3.048/99, passou a prever
que a "comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante
formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário [PPP], na forma estabelecida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho". Nessa nova perspectiva, a Instrução Normativa n.
99/INSS/DC, de 2003, cumprindo o § 2º do art. 68 do Decreto n. 3.048/99, estabeleceu que o
PPP é documento hábil para o requerimento da aposentadoria especial.

 Invoco, no ponto, o entendimento de que o PPP é, presumidamente, prova hábil e suficiente
do trabalho em condições especiais (TNU, 2006.51.63.000174-1, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port, DJ de 15/09/2009; TNU, PU 2009.71.62.001838-7, Rel. Juiz
Herculano Martins Nacif, DOU de 22/03/2013). 

b) Laudo extemporâneo: 

 o entendimento segundo o qual "o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é
apto à comprovação da atividade especial do segurado" (TNU, enunciado de súmula n. 68).
No mesmo sentido, por todos: 

"[...] A circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira
absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde
que não haja mudanças significativas no cenário laboral. Até porque, como as condições do
ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, supõe-se que em
tempos pretéritos a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da
elaboração (Precedentes TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, APELREEX
201051018032270, Rel. Des. Fed. LILIANE RORIZ, DJE de 06/12/2012 e 1ª Turma
Especializada, APELRE 200951040021635, Rel. Des. Fed. ABEL GOMES, DJE de
15/06/2012)

[...]" (AC n. 201251010295367, Desembargador Federal Messod Azylay Neto, TRF2, Segunda
Turma Especializada, E-DJF2R de 15/07/2014)

 c) Conversão de tempo ESPECIAL em COMUM: 

O tempo de trabalho exercido sob condições especiais será convertido em tempo comum,
aplicando-se os multiplicadores previstos no art. 70 do Decreto n. 3.048/99 (LBPS, art. 57, §
5º). 

d) Atividade especial e tempo em gozo de benefício:

 O período em gozo de benefício por incapacidade será computado como tempo comum, e não
como especial, ainda que o segurado, no período imediatamente anterior, esteja exercendo
atividade em condições especiais.

 A questão, atualmente, está submetida, sob o Tema n. 165, ao rito dos recursos repetitivos de
controvérsia, no âmbito da Turma Nacional de Uniformização (process n. 5012755-
25.2015.4.04.7201). Todavia, como esse órgão ainda não fixou a tese a ser adotada no âmbito
dos Juizados Especiais Federais, acolho o entendimento de que o tempo em gozo de benefício
é comum, uma vez que, no curso dele, precisamente por estar afastado do labor, o segurado
não se encontra submetido aos fatores de risco inerentes à última atividade desempenhada.

 Neste caso, presentes essas razões, os seguintes períodos serão computados no tempo
COMUM, e não no tempo especial:
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 - de 10/04/2013 a 30/08/2013 - "91 - Auxílio-doença por Acidente do Trabalho"); 

- de 17/05/2018 a 15/07/2018 - "91 - Auxílio-doença por Acidente do Trabalho"); 

- de 14/08/2018 a 20/09/2018 - "31 - Auxílio-doença Previdenciário"). 

II.2.2.3. Períodos controvertidos 

a) 26/12/2007 a 12/01/2016

De 26/12/2007 a 12/01/2016, segundo o formulário PPP de fls. 187/188, o autor laborou sob
exposição a agente nocivo de natureza quantitativa (ruído) em concentração ou intensidade
INFERIOR ao limite de tolerância, não se caracterizando, portanto, o trabalho em condições
especiais. 

Consideradas as razões acima, de concluir-se que, até a data de entrada do requerimento, o
requerente cumprira apenas os 25 anos, 11 meses e 23 dias já reconhecidos
administrativamente, não havendo, portanto, reparo a ser feito no ato administrativo que, por
ausência do requisito específico, indeferiu o pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO (ESPÉCIE 42) pretendido. 

III. Dispositivo 

Do exposto: 

1. À vista da alegação de hipossuficiência, presumidamente verdadeira, constante da petição
inicial, defiro o pedido de gratuidade de justiça (CPC/2015, arts. 98/99). 

2. Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO, SEM
RESOLVER O MÉRITO, quanto ao pedido de condenação do INSS na obrigação de averbar
como especiais os períodos de 15/01/1977 a 15/03/1977, 01/03/1978 a 28/02/1980, 01/08/1980
a 12/06/1981, 23/07/1982 a 23/10/1983, 01/09/1986 a 01/02/1987, 01/06/1990 a 28/02/1991,
01/07/1991 a 01/03/1992, 01/11/1992 a 01/04/1993, 01/11/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a
01/01/1998, 01/12/1998 a 22/01/2001 e 02/08/2004 a 13/04/2007. 

3. Quanto à parcela restante da pretensão, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil, REJEITO OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Sem custas e sem honorários (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei n.
10.259/2001). 

Em havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte contrária para, querendo,
apresentar contrarrazões, remetendo-se, posteriormente, os autos a uma das egrégias Turmas
Recursais desta Seção Judiciária, com as cautelas de praxe. 

Oportunamente, com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...)

3.  O pedido formulado na inicial foi de concessão de aposentadoria especial;
subsidiariamente, pediu-se a concessão de benefícios de aposentadoria por tempo de
contribuição; e,  "... em não sendo considerada possível a concessão de aposentadoria
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(especial ou por tempo de contribuição) no presente caso, requer seja o INSS condenado a
averbar o tempo de contribuição aceito como submetido a condições especiais, ainda que
para a concessão de benefícios de aposentadoria a ser requerido posteriormente na via
administrativa..." (ev.1)

Em seu Recurso Inominado o autor limitou-se a requerer a aplicação do princípio da
fungibilidade, haja vista que, na data do requerimento administrativo, afirmou possuir os
requisitos para a obtenção de APOSENTADORIA POR IDADE.

5. No âmbito das ações judiciais envolvendo os benefícios da seguridade social, o princípio da
fungibilidade tem sido aplicado na concessão de espécie de benefício diverso daquele
requerido na petição inicial, desde que os correspondentes requisitos legais sejam
preenchidos. Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA
DATA DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO AO BENEFÍCIO MAIS
VANTAJOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. No âmbito do direito
previdenciário, aplica-se o princípio da fungibilidade, que autoriza o magistrado a conceder
benefício diverso do postulado na inicial, desde que o segurado preencha os requisitos
exigidos pela legislação. 2. Ainda que a parte autora não tenha direito à aposentadoria
especial, deve ser analisado o cumprimento das condições para a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição na data dos requerimentos administrativos. 3. Considerando que a
parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria integral por tempo de contribuição
nas três ocasiões em que requereu o benefício, o INSS deve implantar o benefício com renda
mensal inicial mais vantajosa, com efeitos financeiros desde a data de entrada do
requerimento. 4. Difere-se para a fase de cumprimento de sentença a definição do índice de
atualização monetária aplicável, adotando-se inicialmente o índice da Lei 11.960/2009. 5. A
partir de 30 de junho de 2009, os juros moratórios serão computados de acordo com a taxa da
caderneta de poupança, de forma não capitalizada (juros simples), já que o art. 5º da Lei nº
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, determina a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança. (TRF4,
AC 5042505-94.2014.4.04.7108, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado
aos autos em 13/06/2019)

6. Assim, considerando que (i) o INSS reconheceu 25 anos e 11 meses de contribuição
(Evento 1 - OUT 8); (ii) que o autor completou a carência para aposentadoria por idade (180
contribuições); (iii) a DER ocorreu no dia em que o autor completou 65 anos de idade
(01/01/2016), o autor faz jus a concessão de aposentadoria por idade.

7. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor. 

CONDENO a autarquia previdenciária a conceder a aposentadoria por idade ao autor
com DIB na data da entrada do requerimento administrativo (07/01/2016), bem como a
pagar-lhe o valor das parcelas atrasadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de
juros de mora.

Concedo a tutela provisória para determinar a implantação do benefício no prazo de 30
(trinta) dias, contados da intimação deste acórdão. 

Intime-se a APS-DJ para cumprimento da tutela.
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Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº de 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277652v14 e do código CRC 3d8b85a1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0007043-66.2016.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PEDRO TITO DE ATHAYDE (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM
QUE SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS
(ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR
SITUAÇÃO DE RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO.
PETIÇÃO Nº. 10.679-RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE
DO PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO AUTOR  PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por PEDRO TITO DE ATHAYDE em
face da sentença que deixou de enquadrar os períodos de 29/04/1995 a 01/05/1996,
01/05/1997 a 17/02/1998 e 08/02/1998 a 30/11/2004 como especiais em virtude de seu
trabalho como vigilante.

Alega o recorrente que:

Primeiramente, verifica-se que a empresa SERVIBEL – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
BEIVEDERE LTDA, na qual a parte Autora exerceu atividade profissional na função de
vigilante, no período de 08/02/1998 a 30/11/2004 teve suas atividades encerradas desde
15/02/2015.

A partir disso, não há possibilidade de buscar maiores informações diretamente com a
empregadora da parte Autora, visto que, não se encontra ativa. Diante desta consideração,
convém salientar que o PPP juntado na página 17 do evento 1, expõe expressamente a função
de vigilante. Ainda na análise do referido PPP, constata-se que na descrição das atividades é
atestada a realização de serviço de guarda e vigilância nos postos solicitados e, após, quando
expõe os riscos ambientas também é expresso no sentido de que não há exposição a riscos
físicos, químicos e biológicos. Frisa-se, quando lavrado, o PPP atentou-se somente aos riscos
químicos, físicos e biológicos e, no caso em tela, a nocividade da atividade realizada não
corresponderia/corresponde a qualquer dos vícios, ao passo em que, deriva de sua natureza
social.

Assim, chega-se à conclusão que o PPP, por si só, não tem o condão de comprovar a
especialidade da atividade prestada, revelando-se necessário a produção de mais provas.
Partindo desta premissa e levando-se em consideração que a empresa não se encontra mais
em atividade, torna-se necessário a produção de prova testemunhal ou através de justificação
administrativa. Assim, deve ser dada oportunidade ao Recorrente em comprovar a
caracterização de atividade especial nos interstícios relacionados na exordial e, assim,
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permitir a aferição dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado.
Diante disso, invoca-se a norma extraída do artigo 574 da Instrução Normativa 77/2015 que
estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e
beneficiários da Previdência Social, que cita in verbis:

(...)

Com isso, destaca-se que o procedimento da justificação administrativa, revela-se como a
produção de provas cabível no caso em tela, ao passo que possibilitará ao segurado
comprovar a efetiva insalubridade com fins previdenciários e, com isso, ter o reconhecimento
do período de 18/02/1998 a 30/11/2004 considerado como laborado em condições especais, na
função de vigilante. Assim, requer a devolução do processo ao Juízo de piso, com a
determinação de realização de Justificação Administrativa, para que se possa completar os
PPP’s relativamente aos períodos de 01/05/1997 a 17/02/1998 e 18/02/1998 a 30/11/2004.

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou
a jurisprudência fixada no âmbito do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC.
A TNU entendeu que em 2013, no julgamento do PEDILEF 50136301820124047001,
interpretara restritivamente a decisão tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com
efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº 50138641620114047201 consta o que segue: “(...)
9. Embora o leading case efetivamente versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113) não fez a restrição imaginada no PEDILEF
50136301820124047001. De outro giro, a mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da
CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades perigosas, considerando como tais aquelas
que submetem o trabalhador a riscos acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a
explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física. Então, ao
contrário da conclusão extraída no precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do
que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU,
e não pelo STJ, pois há previsão expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas.
(...).” Concluindo o julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode
ser qualificado como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da
periculosidade da função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico (TNU.
PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em
11/09/2015. DOU de 06/11/2015). Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de
comprovação probatória e considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a
nocividade das condições de trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento
material equivalente, (nesse sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU:
12/9/2017; Julgamento: 23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível
reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com
ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente." (STJ, 1ª Seção. Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).
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II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona o não enquadramento dos períodos de 29/04/1995 a
01/05/1996, 01/05/1997 a 17/02/1998 e 08/02/1998 a 30/11/2004 como especiais.

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

O autor ajuizou a presente ação insurgindo-se contra a negativa de concessão de seu benefício
na esfera administrativa, cujo indeferimento se deu em 13/03/2015 (fl. 67). Defende que
embora tenha apresentado documentos hábeis a comprovar o exercício de atividade em
condições prejudiciais à saúde, o réu indeferiu seu pedido por ausência de tempo de
contribuição suficiente para fazer jus ao benefício pretendido. Analisando minuciosamente os
períodos controvertidos e a prova carreada aos autos, temos a seguinte situação: 

- 11/07/1989 a 28/04/1995, trabalhado na empresa SENTINELA – SERVIÇOS DE GUARDA E
VIGILÂNCIA LTDA, na função de Vigilante, CTPS fl. 25. Entendo pelo enquadramento, haja
vista que sua ocupação se enquadrava nos decretos vigentes à época, nos termos da legislação
supra. 

- 29/04/1995 a 13/05/1996, trabalhado na empresa SENTINELA – SERVIÇOS DE GUARDA E
VIGILÂNCIA LTDA, na função de Vigilante, CTPS fl. 25. Entendo pelo não enquadramento,
haja vista que não há PPP informando exposição a fator de risco, ou seja, não ficou
comprovada a exposição a agente insalubre, nos termos da fundamentação supra.

- 01/05/1997 a 17/02/1998, trabalhado na empresa SENTINELA – SERVIÇOS DE GUARDA E
VIGILÂNCIA LTDA, na função de Vigilante, CTPS fl. 26. Entendo pelo não enquadramento,
haja vista que não há PPP informando exposição a fator de risco, ou seja, não ficou
comprovada a exposição a agente insalubre, nos termos da fundamentação supra.

 - 08/02/1998 a 30/11/2004, trabalhado na empresa SERVIBEL – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
BEIVEDERE LTDA, na função de Vigilante, CTPS fl. 26. Entendo pelo não enquadramento,
haja vista que não há PPP informando exposição a fator de risco, ou seja, não ficou
comprovada a exposição a agente insalubre, nos termos da fundamentação supra. 

- 11/01/2005 a 13/03/2015, trabalhado na empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, trabalhado na função de vigilante, comprovado por meio da CTPS fl. 27 e PPP
fls.124/125. Entendo pelo enquadramento, haja vista a comprovação de exposição à situação
de periculosidade no período acima descrito. Além do porte de arma de fogo, o trabalhador,
dentre as atividades que exercia, deveria, “Vigiar as dependências em área privadas com a
finalidade de prevenir, controlar a movimentação de pessoas e outras irregularidades;
preservar a integridade física das pessoas e a segurança do ambiente, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos;(...) Realizar rondas preventivas nas dependências da
edificação. ” (fl. 124).

 Desta feita, com base em todo o exposto, chega-se à conclusão de que o tempo de serviço do
Autor apurado até a data do requerimento administrativo em 13/03/2015 (fl. 67), tendo em
conta todos os elementos constantes dos autos, foi o seguinte: 

(...)

No que se refere ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, conclui-se que o
demandante contava com 25 anos e 07 dias de tempo comum de contribuição na data do
requerimento administrativo. Multiplicando por 0,4 os valores da tabela acima (5.832 dias),
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tempo este considerado especial, e acrescendo ao tempo comum apurado pelo INSS, verifico
que o segurado totalizava na data da primeira DER o tempo de 31 anos, 04 meses e 27 dias,
ou seja, ele não fazia jus ao benefício de aposentadoria por contribuição.

Pois bem.

No que diz respeito às empresas SENTINELA Serviços de Guarda e Vigilância
Ltda (01/05/1997 a 17/02/1998) e SERVITRAN Serviços de Vigilância Belvedere Ltda
(período de 08/02/1998 a 30/11/2004) aferi que ambas  se encontram com situação cadastral
"baixada"  quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou
em empresa especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua
atividade há tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios
do uso – ou não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso
de presumir que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o
julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE. PROVA DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da
súmula 10 desta TRU, para que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código
2.5.7. do quadro anexo ao Dec. 53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é
necessário o porte de arma de fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em
que o vigilante foi empregado de empresa especializada em segurança privada e vigilância
patrimonial até a edição da Lei 9032/95, não sendo mais possível a apresentação de
formulário apropriado, em face do encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte
de arma de fogo a partir de indícios que integram o conjunto probatório". (IUJEF
2008.70.95.002940-4, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane
Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3. Pedido de uniformização conhecido e provido,
com o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação. (TRU da 4ª Região.
IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado
o uso de arma de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, entendo que os períodos de 01/05/1997 a 17/02/1998 e
08/02/1998 a 30/11/2004 devem ser enquadrados como laborados sob condições especiais.

Assim, com base no exposto, chega-se a conclusão de que o tempo de serviço
do Autor até a data do requerimento administrativo em 13/03/2015, tendo em conta  todos os
elementos constantes dos autos, foi o seguinte:

 Nome: PEDRO TITO DE ATHAYDE
EMPRESA Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
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Sentinela 01/05/1997 17/02/1998                     293                 0,40                            117    -      3   26
Servibel 18/02/1998 30/11/2004                   2.478                 0,40                            991     2     8   18
DER 13/03/2015                                  -     -     -     -  
  Total:                          1.108     3    -    13

Foi reconhecido na Sentença o tempo de 31 anos, 04 meses e 27 dias. Somados
ao tempo aqui reconhecido, 03 anos e 13 dias, verifico que o segurado totalizava na data da
primeira DER o tempo de 34 anos, 05 meses e 10 dias (ainda insuficiente para a concessão do
benefício).

III.      Conclusão.

O recurso do Autor deve ser parcialmente provido. CONDENO o réu a
averbar como especiais os seguintes períodos: de 01/05/1997 a 17/02/1998 e 
de08/02/1998 a 30/11/2004.

Sem custas e sem honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000274188v15 e do código CRC d28a8ac7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0015346-82.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS. EMBARGOS PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto
pela parte autora e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Assiste razão ao INSS. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, em segundo
grau apenas o recorrente vencido arca com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso foi interposto pelo autor, ANTONIO, que foi desprovido, nos termos
da fundamentação do voto. Não obstante o desprovimento, equivocadamente, a conclusão do
voto apontou que o recurso do INSS (que não existe), fora desprovido; e condenou o INSS
em honorários (evento 107).

Ante o patante equívoco que há na conclusão do voto, estes EMBARGOS
devem ser PROVIDOS, de modo que a conclusão do acórdão passa a ter a seguinte
redação:

"O recurso do AUTOR deve ser desprovido. 

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da PARTE AUTORA."

Pelo exposto, voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material nos termos deste voto, que passa a integrar
o acórdão, restando explicitado que foi o recurso do AUTOR que foi desprovido; e também
que foi o autor (e não o INSS) condenado nas verbas de sucumbência (estando a execução de
tal condenação por ora suspensa).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277410v5 e do código CRC f8b98e88.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0019563-71.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NATALINO ANTONIO DE JESUS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONVERSÃO DE PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO
PROFISSIONAL. MOTORISTA. EMPRESA TRANSPORTADORA. RECURSO DO
INSS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, impugnando sentença que declarou parcialmente procedentes os pedidos da
parte autora, para condenar o INSS a: i) reconhecer como tempo especial o período de
1.6.1994 a 28.4.1995; ii) revisar a aposentadoria por tempo de contribuição do autor (NB
42/153.132.406-0), em virtude do acréscimo decorrente da conversão do tempo especial, ora
reconhecido, em comum; e iii) pagar as diferenças devidas desde a DIB em 30.7.2010.

O recorrente alega que o autor não apresentou a documentação exigida pela legislação
previdenciária para comprovar a efetiva exposição aos agentes agressivos e prejudiciais à
saúde, afirmando que o autor não apresentou nenhum documento além da CTPS.

2. Na CTPS do autor consta que no período de 01.06.1994 a 28.04.1995, trabalhando para o
empregador De Brito Indústria e Comércio Ltda, ele exercia a função de "motorista B" e as
testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o autor exercia a função de motorista de
caminhão Munck.

3. Sendo assim, é possível considerar a CTPS como início de prova material que foi
corroborada pelos depoimentos uníssonos, coerentes e nada genéricos, das testemunhas, que
citaram os nomes das empresas nas quais o autor trabalhou, afirmando categoricamente que o
mesmo dirigia caminhões.

Desse modo, entendo pela possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade
exercida na De Brito Indústria e Comércio Ltda, no período de 01.06.1994 a 28.04.1995.

Pelos motivos acima, merece a sentença ser mantida nesta parte.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos pela parte
recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
da Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 159



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 33/599

0019563-71.2017.4.02.5050 500000268126 .V7 JES15119© JES7027

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268126v7 e do código CRC 095f375f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0006809-97.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANA AUXILIADORA VIGANO SPERANDIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA AUXILIADORA
VIGANO SPERANDIO em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por
ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural.

Alega o embargante:

"... que houve omissão, uma vez que o referido acórdão ao entender que a recorrente não se
enquadraria na condição de segurada especial, mas sim como contribuinte individual e aliada
ao fato de que ocorreu a prova que mesma sempre exerceu a atividade rural, teria a mesma a
possibilidade de efetuar o recolhimento do período anterior ao requerimento do benefício,
para que esta pudesse conseguir a aposentadoria por idade."N

Nos embargos de declaração a autora pediu ".. que se averbe o período rural...
pois uma vez reconhecida no acórdão a condição de contribuinte individual aliada à
comprovação de que a mesma exerceu atividade rural anterior ao requerimento...
possibilitaria à mesma pleitear a aposentadoria por idade..." (evento 111).

O objeto desta ação é a concessão de aposentadoria por idade na condição de
segurada especial.

Não houve omissão no acórdão. O que houve é que, nos embargos de
declaração, formulou-se pedido novo (ordem de averbação de período rural como
contribuinte individual), que é dissociado do objeto da lide.

Não há como prover os embargos sem que haja violação da regra que vincula o
Juízo ao pedido formulado na inicial.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277810v4 e do código CRC 056b9c69.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 161



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 36/599

0009754-11.2018.4.02.5054 500000282177 .V6 JES7027© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0009754-11.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NEUSA NOVAES PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A inicial afirma que a autora, em 2003, "descobriu câncer na mama direita"; que "lhe foi
concedida o beneficio de aposentadoria por invalidez de nº. 1326515290"; que "Em
05/04/2018, após uma simples perícia feita pela autarquia Ré, constatou-se capacidade para
o trabalho pelo perito e assim o beneficio foi cessado na data de 05/04/2018...". Pediu o
restabelecimento do benefício.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO, aduzindo o que segue:

Inicialmente Excelências, é importante salientar que a Recorrente no ano de 2003 fora
diagnosticada com câncer de mama direita de grau III, ficando afastada do trabalho devido
sua incapacidade, tendo o Recorrido concedido a aposentadoria por invalidez de nº.
1326515290, sendo cessada pelo Recorrido no dia 05/04/2018, ou seja, após
aproximadamente 15 (quinze) anos. Portanto, devido a doença, a Recorrente fora submetida a
cirurgias e tratamentos que deixaram sequelas no braço direito, bem como atualmente tem que
realizar tratamento médico como quadrantectmia D, esvaziamento axilar, quimioterapia e
radioterapia, não possuindo as mínimas condições de exercer suas atividades de trabalhadora
rural, conforme laudo médico do Dr. Marcos Rogerio Ceccato, CRM-ES 1982 com data de
13/03/2018 anexo ao evento 1 dos autos. Por conseguinte, fora realizada perícias médicas, no
qual os peritos concluíram que a Recorrente mesmo possuindo as patologias não apresenta
incapacidade ou redução da capacidade para as atividades habituais de lavradora.   ... 
  Salienta que o perito em resposta ao quesito de número 3 da Recorrente confirma que a
Recorrente precisa manter acompanhamento periódico. A Recorrente impugnou o referido
laudo, tendo o Juízo a quo designado uma nova perícia, conforme evento 22 – OUT20,
restando consignado no laudo o seguinte: “Membros superiores e inferiores: mobilidade
preservada, sem edemas, força discretamente reduzida em membro superior direito +/4+,
reflexos tendinosos normorreativos e simétricos, sensibilidade tátil preservada, teste de Neer
negativo, teste de Yocum negativo.” (negritei). Logo, é importante asseverar que a Recorrente
possuía a função de lavradora (trabalhadora rural) e após ser diagnosticada com câncer fora
aposentada por invalidez, estando a mais de 15 (quinze) anos afastada do labor. ...

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Profissão:       trabalhadora rural (cf. inicial, pág.2).                      

Data de nascimento:    14/3/70                              

Grau de escolaridade: terceira série do ensino fundamental (cf. laudo pericial).

2.  A autora portava câncer de mama; foi submetida, em março de 2003, à quadrantectomia
direita com esvaziamento axilar, conforme registrou o laudo de médico assistente que há em
evento1-out5, pág.3 (emitido em 13/3/18).

Recebeu auxílio-doença de 06/02/2003 a 23/07/2004, que foi convertido em aposentadoria
por invalidez.

Em perícia de revisão realizada em 2018, foi considerada apta para o trabalho.

A autora está recebendo mensalidades de recuperação, cujo término está previsto para o dia
5/10/19 (evento 14-out13).

3. Como referi, a autora portava câncer de mama e foi submetida ao esvaziamento axilar.

O esvaziamento axilar é a retirada completa de todos os linfonodos da axila.

A extração dos linfonodos da axila gera incapacidade para atividades que envolvam esforço
físico com o membro superior afetado. Nesse sentido, transcrevo trecho do laudo pericial
lavrado nos autos do Processo nº 0125743-82.2015.4.02.5050, verbis:

10) Queira o Sr. Perito informar se a Autora foi submetida a mastectomia emdecorrência de
neoplasia maligna. Se sim, se resultaram sequelas dessa remoção da mama. Se sim, quais?

Sim, a pessoa examinada foi submetida a mastectomia e esvaziamento axilar esquerdo em
decorrência da neoplasia maligna apresentada, por ter sido efetuado esvaziamento axilar
esquerdo, a autora está incapacitada de efetuar atividades que requeiram esforços físicos
intensos e movimentos repetitivos igualmente intensos, pois poderia desenvolver linfedema no
membro superior esquerdo. Deveria também evitar ferimentos no referido membro,mas ao
exame pericial apresentou um corte em polegar(mão esquerda) de relativa importância
decorrente de afazeres domésticos.

16) Queira o Senhor Perito informar se a Autora pode exercer elevados esforços físicos e
pode carregar pesos elevados;

Não poderá exercer elevados esforços físicos e carregar pesos elevados envolvendo o membro
superior esquerdo, pois poderá apresentar linfedema.

17) Queira o Senhor Perito informar se a Autora pode continuar exercendo a atividade
laborativa que desempenhava habitualmente.

Para a atividade de salgadeira não, pois requer movimentos repetitivos intensos e esforços
físicos igualmente intensos, podendo desencadear linfedema no membro superior esquerdo.

18) Queira o Senhor Perito informar se o exercício da atividade laborativa habitual que a
Autora desempenhava pode agravar os males da Autora.
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O exercício da atividade de salgadeira pode desencadear linfedema no membro
superior esquerdo, pois requer movimentos repetitivos intensos e esforços físicos
igualmente intensos.

Volto ao caso concreto.

No laudo pericial aqui lavrado não foi considerada a profissiografia da atividade da autora.

No item "exame clínico", a perita não referiu o fato de ter havido extração dos linfonodos.

A atividade declarada na inicial (trabalhadora rural) não foi controvertida na contestação.

A autora somente possui a 3ª série do fundamental, o que indica ser improvável que consiga
reabilitar-se para outra atividade.

Seria relevante aferir as razões pelas quais a perícia do INSS definiu que haveria ocorrido
recuperação da capacidade laboral. Contudo, a contestação não encaminhou os laudos de
perícia administrativa, mas tão-somente o extrato do CNIS.

A atividade laborativa que a autora desta ação desempenhou (trabalhadora ruarl)  se
assemelha à desempenhada pela autora do Processo nº 0125743-82.2015.4.02.5050, que era
salgadeira, como explicitamente referiu o perito que funcionou naqueles autos na resposta
n.18, acima transcrita.

É necessário realizar contínuo uso dos braços em tal atividade bem com, vez por outra,
carregar peso.

A limitação a exercer atividade com sobrecarga de peso nos membros superiores ocorre em
hipóteses em que a pessoa é submetida à retirada dos linfonodos da axila. A literatura médica
indica a prevenção como medida inibidora das complicações decorrentes da mastectomia,
sendo o linfoedema uma das possíveis complicações. Neste contexto, confira-se trecho
extraído de artigo obtido na Internet: “(...) O tratamento inicial desta entidade clínica passa,
numa primeira fase, pela prevenção do desenvolvimento de complicações pós-operatórias
imediatas, especialmente infecciosas e ao nível da cicatrização, assim como pela educação
das doentes em termos de regras higieno-dietéticas futuras. Várias medidas são referidas tais
como utilizar luvas protectoras durante a realização de qualquer trabalho manual; (...);
evitar o uso de roupa apertada que provoque constrição da extremidade afectada e ainda
utilizar de forma moderada o membro afectado, evitando a carga de objectos pesados e os
movimentos repetitivos. É também aconselhável uma modificação dos hábitos dietéticos
dirigida para o controlo de peso. (...)” (artigo de lavra da Dra.  Iolanda Veiros, Renato Nunes
e Fernando Martins; Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Centro Hospitalar de
Coimbra, Portugal; os grifos são meus. Artigo disponível no seguinte link:
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:GxZ8wQ_ewf8J:www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/articl
e/download/868/542+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br)

O laudo pericial não avaliou o risco de evolução para linfedema.
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Não vejo como obrigar a autora a continuar a exercer sua atividade habitual se o
desempenho da mesma a expõe a risco elevado de adquirir outra moléstia (o
linfoedema).

Há incapacidade definitiva e multiprofissional.

A reabilitação para atividade que NÃO exija esforço físico no membro superior afetado é
provavelmente inviável, dada a parca instrução.

Poderia até cogitar com maior apuro a respeito da possibilidade de reabilitação, mas, como
referi, a contestação não trouxe os laudos de perícia administrativa, a partir dos quais poderia
investigar as razões pelas quais o setor pericial considerou a autora apta.

Logo, é o caso de restabelecer - ou melhor, ordenar que continue sendo pago, visto que a
DCB fixada ainda não se verificou - o benefício de aposentadoria por invalidez.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido, razão pela qual CONDENO o INSS a
RESTABELECER o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Deverá o INSS pagar à autora o valor das diferenças que resultam do valor a menor que vinha
sendo pago nos últimos meses ("mensalidades de recuperação").

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A APSDJ para restabelecer o pagamento do
benefício no valor integral.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282177v6 e do código CRC b1f63428.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001260-22.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALAN DE SANTANA NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO, FIXADA EM SENTENÇA, DE O INSS MANTER O
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TNU QUANDO DO JULGAMENTO DO
TEMA 177. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "conceder
o auxílio-doença NB 31/624.296.696-8 desde 8/8/2018,   mantendo o pagamento do benefício
até a conclusão do programa de reabilitação profissional."

Em seu recurso, o INSS insurgiu-se contra a obrigação imposta de manter o benefício até a
reabilitação; citou precedente da TNU (PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE); alegou
que "... deve cessar o auxílio-doença independentemente da submissão do segurado a
processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve a recuperação de
capacidade laborativa para a mesma função antes exercida." Afirmou que "a decisão
recorrida, da forma como posta, inverte a sistemática implantada pela Lei 13.457/2017,
oriunda da conversão da Medida Provisória nº 767/2017, que estabelece a obrigatoriedade
de fixação de DCB e atribui ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício
com data prevista de cessação". 

Pediu seja efetivada a aplicação da TR no cálculo do quantum debeatur, até que haja
julgametno dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947

II.        Fundamentação.

1.  Imposição de reabilitação na sentença. Artigo 60 e artigo 62 da Lei 8.213/91: regimes
distintos.

O primeiro pedido recursal do INSS misturou dois temas distintos.

Pediu-se seja excluída a obrigação de reabilitar a autora e somente cessar o benefício após a
reabilitação.

Nesse passo, o pedido é correto e está inteiramente de acordo com o precedente da TNU
citado no recurso.
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Depois, defendenu-se a sistemática de fixação de DCB inserida na LBPS pela Lei 13.457/17,
afirmando-se que "... deve cessar o auxílio-doença independentemente da submissão do
segurado a processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve a
recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida."

Há que se atentar para os regimes distintos a que os artigos 60 e 62 da LBPS sujeitam os
segurados. O recurso não traçou tal distinção.

Os parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213/91 se referem a casos de incapacidade
temporária. Já o artigo 62 se refere a casos de incapacidade parcial (uni ou multiprofissional)
que, quando existente, deve ensejar a submissão do autor à reabilitação profissional. 

Noutras palavras: há uma diferença meramente quantitativa entre incapacidade parcial e
incapacidade omniprofissional. Assim como há uma diferença meramente quantitativa entre
incapacidade temporária e incapacidade definitiva. Não obstante, entre essas duas
incapacidades (temporária e definitiva) e aquelas incapacidades (parcial e omniprofissional) a
diferença é qualitativa.

Volto ao caso concreto.

O Juízo reconheceu que há incapacidade definitiva para a atividade habitual e outras; mas
afirmou que o autor pode ser reabilitado e que o auxílio-doença deve ser pago "até a
conclusão do programa de reabilitação." 

Ou seja: reconheceu-se que há incapacidade parcial e definitiva. É bastante provável que haja
capacidade laborativa residual. E é por isso que entendeu - com base no laudo pericial - que o
autor pode ser reabilitado.

O que o dispositivo da sentença não pode é obrigar o réu a pagar o benefício "até a conclusão
do programa de reabilitação." 

Com efeito, com tal dispositivo, se o autor se recusar a submeter-se à reabilitação, a rigor, o
INSS não poderia cessar o benefício.

Nesse pequeno pormenor a sentença vai de encontro ao artigo 101 da LBPS, que impõe a
cessação do benefício em caso de recusa do segurado a reabilitar-se.

O caso deve ser reconduzido à tese fixada pela TNU no tema 177, cujo precedente (ementa do
Pedilef 0506698-72.2015.4.05.8500/SE) foi transcrito no recurso.

Eis a tese fixada no julgamento do Tema 177:

Questão submetida a
julgamento

Saber se a decisão judicial de concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença
também pode determinar a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional ou se
tal ato se insere no âmbito da discricionariedade do INSS (arts. 62 e 89, ambos da Lei n.
8.213/1991).

Tese firmada 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento
do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
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inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Processo Decisão de afetação Relator (a) Julgado em Acórdão
publicado
em

Trânsito em julgado

0506698-
72.2015.4.05.8500/SE

29/05/2018 Juíza Federal
Isadora Segalla
Afanasieff

21/02/2019 26/02/2019 10/06/2019

 

A sentença reconheceu incapacidade definitiva e parcial.

Tal qual fixada no item 2 da tese firmada, o INSS está vinculado a esse premissa, já que ela
não foi objeto de questionamento recursal (ressalva-se a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas APÓS a sentença, tal qual consta no item 2 da tese;
isso pode ser apurado em perícia administrativa a ocorrer em data futura).

Contudo, não cabe obrigar o INSS a reabilitar e condicionar o pagamento do benefício ao
término da reabilitação, tal qual fez a sentença.

O autor deverá ser encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional, tal qual fixado no item 1 da tese firmada no Tema 177.

Nesse ponto, o recurso deve ser provido.

2. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.
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Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

 

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para

(i) excluir a obrigação de o INSS reabilitar o autor; e, portanto, excluir a obrigação de manter
o pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação;
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(ii) encaminhar o autor para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação
profissional (TNU, Tema 177, tese 1); para tanto, o autor deverá aguardar ser notificado
pelo INSS; ficará ciente que o benefício poderá ser suspenso se ocorrer alguma das
hipóteses previstas no artigo 101 da Lei 8213/91.

(iii) fixar que o critério de juros e correção se dará conforme item 2 supra.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282163v6 e do código CRC afe3a22d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0003949-83.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VIVIANE APARECIDA PEREIRA MIRANDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício de auxílio-doença desde a data
da citação, em 06/04/2018, e mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sentença, bem como
julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% e
indenização por danos morais. Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Com todo respeito ao prolator da r. Sentença, consta dos autos que a incapacidade existe
desde quando cessado benefício que vinha recebendo, devendo ser esta da DIB a ser fixada, e
a DCB condicionada a prova de que a incapacidade não persista.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

(...)

A parte autora recebeu benefício por incapacidade no período de 05/08/2017 a 07/10/2017
(CNIS Evento 26, OUT25).

A perícia médica judicial realizada (Laudo - Evento 19, OUT20) informa que a autora é
portadora de Linfedema de Membros Inferiores, Lombalgia e Adenoma de Hipófise. Conclui
o(a) perito(a) médico(a) que “Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora
possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de forma temporária. Apresenta
alterações importantes ao exame físico e documentos médicos e, não tem condições de
retornar ao trabalho, por enquanto. Entendo que deverá manter-se afastada para que reavalie
o quadro e o tratamento utilizado com médico assistente, na tentativa de reduzir o edema de
membro inferior. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução, será
sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho pelo período de 60 (sessenta)
dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de início da incapacidade
comprovada em abril de 2018, pois está trabalhando”. Atesta o(a) perito(a) que a autora
apresenta incapacidade total e temporária, desde abril de 2018, decorrente de agravamento
do quadro. Quanto à necessidade de assistência permanente de terceiros para a vida diária,
informa que não se aplica ao caso.

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, que constata a existência da enfermidade e
da incapacidade, bem como dos laudos médicos apresentados nos autos, concluo que a
requerente apresenta incapacidade para o exercício de atividade laboral pelo menos desde
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04/2018.

A qualidade de segurado da parte postulante também restou comprovada, eis que recebeu
benefício no período de 05/08/2017 a 07/10/2017 (CNIS Evento 26, OUT25). Além disso, após
a cessação do benefício ainda exerceu atividade remunerada até 06/2018.

Dessa forma concluo que, na data de início da incapacidade (abril/2018), o autor comprovou
que ostentava a qualidade de segurado e cumpria a carência, sendo o benefício negado
indevidamente.

Por tais razões, faz jus a parte autora à concessão do auxílio doença. Não tem direito a
aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a incapacidade total e
definitiva para o trabalho.

Quanto ao termo inicial do benefício, uma vez que a incapacidade somente restou comprovada
em data posterior ao requerimento administrativo formulado em DER 07/11/2017 (Evento 1,
OUT4 – fl. 04), concluo que não há como conceder o benefício desde a data do requerimento,
mas apenas a partir da citação do INSS ocorrida em 06/04/2018 (Evento 15, OUT18).

Por tais razões, faz jus a parte autora à concessão do auxílio-doença desde a data da citação
do INSS, em 06/04/2018 (Evento 15, OUT18).

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“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”.  O
perito estimou o tempo de recuperação da parte autora em 60 (sessenta) dias. O auxílio-
doença ainda não foi implantado. Importante salientar que a parte autora necessita ter a
oportunidade para formular pedido de prorrogação do benefício, porque essa espécie de
requerimento só é aceita pelas APSs (agências da previdência social) depois que o benefício já
está implantado e desde que antes de ser atingida a DCB. Na prática, ultimamente a APSADJ
(agência da previdência social de atendimento das demandas judiciais) em média tem levado
cerca de dois meses para cumprir as ordens judiciais de implantação de benefício. Após a
implantação, ainda é necessário observar uma folga adicional de aproximadamente um mês,
para que o segurado tome ciência da implantação do benefício e, se for caso, consiga ter
tempo hábil de pedir a prorrogação do benefício dentro dos 15 dias que antecederem a DCB.
Quando o beneficiário se vale da faculdade de protocolar o pedido de prorrogação, a Agência
da Previdência Social competente converte a DCB em DCA, e o benefício fica
automaticamente mantido pelo menos até a data da futura realização da perícia médica pelo
INSS.

No caso, já decorreram mais de 60 (sessenta) dias desde a perícia. Portanto, conforme
considerações expostas, arbitro a DCB em 120 (cento e vinte) dias a partir desta sentença.

Assim sendo, considerando a comprovação da qualidade de segurado e carência, bem como a
incapacidade, entendo que deve ser concedido o auxílio-doença desde a data da citação do
INSS, em 06/04/2018 (Evento 15, OUT18), que deverá ser mantido por pelo menos 120 (cento
e vinte) dias, conforme fundamentação supra.

No caso em tela, a parte autora pleiteia também o acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez. Todavia, vale ressaltar que, conforme aduz o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a concessão do acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez é devida
em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos, bem como o expert, no laudo pericial
judicial, não indicou tal possibilidade.
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Em relação ao pedido de danos morais, não restou configurada qualquer ofensa à
personalidade da parte autora, nem demonstrado nenhum ato ilegal ou arbitrário praticado
pela Autarquia Previdenciária que a tivesse exposto a situação vexatória, razão pela qual não
há que se falar em danos desta natureza.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  serviços gerais em limpeza                          

Data de nascimento: 15/01/1985                                 

Grau de escolaridade: ensino superior em pedagogia

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: fls. 6/8, 12, 18 20, 21 e
23 do Evento 1 - OUT4, datados de 2014, 2016 e 2017.

2.  A sentença fixou DIB na citação, em 6/4/18.

O recurso pede seja a DIB fixada na DCB do benefício anterior, ou seja, em 7/10/17 (cf.
CNIS, ev.26-out25, seq.9).

3.  Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para
comprovar que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do
benefício.  Cabe-me analisar os que foram emitidos após a DCB.

Após a DCB, há apenas o atestado constante do Evento 9 - OUT12, datado de 09/03/2018,
que refere necessidade de repouso domiciliar em razão do quadro de linfedema no membro
inferior, com dor, edema e formigamento. 

O laudo do Evento 9 - OUT 12, contudo, comprova que o agravamente do quadro da autora
após a cessação do primeiro benefício - constatado pelo perito judicial - já ocorria desde
09/03/2018.

Por outro lado, correta a sentença ao fixar a DCB em 120 dias a partir da sentença,
considerando que o perito estimou um prazo de possível melhora do quadro da autora (60
dias) - o qual decorreu antes da prolação da sentença -, bem como a possibilidade de
requerimento de prorrogação do benefício, caso não ocorra a melhora, na forma da lei.

III.      Conclusão.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora apenas para
fixar a DIB em 09/03/2018.  Sem honorários e sem custas (art.55, Lei 9099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000274987v10 e do código CRC 560ac261.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5013593-21.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NEUZIMAR MARIA DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

" ...  A Autora, ora Recorrente, ajuizou o presente processo judicial visando o restabelecimento
de benefício previdenciário por incapacidade, considerando a cessação em 04/01/2017.   ... 
  Ademais, conforme extrato CNIS anexado nos autos a moléstia na parte Autora é de cunho
DEGENERATIVO uma vez que sofre com esta desde 28/04/2015, quando o benefício por
incapacidade fora concedido administrativamente. No entanto, verifica-se que o r. perito não
reconheceu o início da incapacidade da Requerente desde essa data, discordando até mesmo
da conclusão da autarquia Previdenciária em sede administrativa. Destarte, o perito afirma
que a recorrente não possui limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade
habitual, no entanto, frisa-se novamente que é impossível e até mesmo desrespeitoso submeter
uma pessoa debilitada e hipossuficiente ao ambiente de trabalho. Reconhecer-se-á o
profissionalismo do expert, mas no caso em tela contata-se uma controvérsia com relação ao
seu parecer e da médica a qual a Recorrente mantinha acompanhamento, pois, enquanto a
Dra. Karlla F. Medina Oliveira afirma em 03/01/2017 que a Autora possui todas as
debilidades já mencionadas e deambula com auxílio de muleta tendo que se submeter a
tratamento durante prazo indeterminado, o r. perito, em conclusão talvez precipitada, afirma
que a capacidade seria temporária, se findando em no máximo fevereiro de 2017. Existe
corrente que defenda que o laudo pericial quando conclusivo prevalece sobre o particular, mas
diante de todas as controvérsias identificadas, não é digno que o poder judiciário deixe
perdurar uma decisão tão influente na vida de alguém quando a mesma se restar
ilegítima.  Logo, correlacionando a profissão da Autora com os achados médicos evidenciados
por Médicos do Município, isto é, profissionais equidistantes e imparciais, evidencia-se que
está incapaz para o trabalho, razão pela qual o laudo do N. Perito deve ser relativizado e
concedido o benefício pretendido. Ora, Excelências, se a Parte Autora necessita do apoio para
deambular, bem como apresenta dificuldade para simples atos como agachar, sentar e
levantar, como pode ser considerado capaz ao exercício de suas atividades laborativas como
lavradora? Tal situação deve ser analisada com extrema prudência, evitando que se
“empurre” para o campo de trabalho a segurada, quando na verdade, a Demandante não
possui as mínimas condições para tanto. Ademais, insta salientar que, a (IN)CAPACIDADE
não pode ser avaliada observandose somente a patologia/deficiência, devendo ser analisadas
as atividades desenvolvidas e se as patologias impedem, limitam, ou, ainda, se podem ser
agravadas pelo exercício da profissão da segurada. Portanto, a profissão da Demandante
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(LAVRADORA) é um fator a ser considerado ao buscar estabelecer a incapacidade laborativa,
tendo em vista que a análise das patologias para a referida ocupação possui uma condição de
incapacidade distinta de atividades que não exigem esforços físicos. ..."

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:    lavradora (ev.1); produtora rural (ev.30)                      

Data de nascimento:  25/10/1987                                

2.   A autora sofreu acidente de moto em 27/3/15.

Recebeu benefício de 28/04/2015 até 04/01/2017 (ev.38-out2).

Há laudo de médico assistente emitido em 3/1/17, um dia antes da DCB, que noticia "paciente
com fratura ... perna E feito tratamento conservador... fratura consolidada." (ev.1-laudo8,
p.1).  

Esse laudo, que nada refere sobre a permanência de estado de incapacidade, foi apresentado à
perícia do INSS, como se infere do laudo de exame pericial realizado em 4/1/17 (ev.42-
laudo1). 

Há outro laudo de médico assistente emitido em 30/1/17, que refere fratura na perna esquerda,
com "dores fortes e claudicação constante (ev.1-laudo8, p.3).

Esse laudo também foi apresentado à perícia do INSS, como se infere do laudo de exame
pericial realizado em 23/3/17. O perito do INSS consignou o que segue: "Deambulando com
auxilio de muletas. Encurtamento discreto de membro inferior esquerdo em relação ao direito.
Cicatriz cirurgica antiga em região anterior da perna esquerda, sem anormalidades." (ev.42-
laudo1, p.7). 

A fundamentação dos laudos de médico-assistente é lacônica; insuficiente para demonstrar
incapacidade, que sequer declararam.

O laudo de médico assistente subsequente foi emitido em 5/7/18, cuja fundamentação tem 3
linhas, com o seguinte teor: "... fratura em perna proximal esquerda. Ainda está com dor e
claudicando." (ev.1-laudo8, p.4).

Tal laudo, evidentemente, também não comprova incapacidade. Não indica concretamente
nenhum exame físico, mas apenas refere a dor alegada pela autora e a e claudicação
visualizada pelo médico.

A perícia judicial foi realizada em 30/1/19.
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O perito diagnosticou a seguinte lesão: "Pós operatório de tratamento cirúrgico de fratura de
tibia (3 cirurgias, sendo a ultima em fevereiro de 2016), hoje consolidada e sem sinais de
infeção." (n.3); descreveu o seguinte exame físico: "Individuo com arco de movimento de
joelho esquerdo livre, cicatriz compativel com procedimento cirurgico realizado. Membro
inferior sem desvio angular. Sem sinais de desuso" (n.4). Afirmou que não há incapacidade,
visto que a autora "apresenta fratura consolidada, sem restriçoes." (n.7); afirmou que houvera
incapacidade desde a data em que a autora fora submetida a procedimento cirúrgico (fevereiro
de 2016) e que durou até um ano (n. 10 e n.11).

Como visto, o laudo pericial apresenta fundamentação adequada. Por outro lado, a autora não
produziu prova indicativa de que o estado de incapacidade continuou após a cessação.      

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282149v5 e do código CRC 35630b88.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5008190-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEDIMARA NUNES LYRIO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: ILDA NUNES LYRIO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a restabelecer a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ da parte autora, com o adicional de 25% de que trata
o art. 45 da Lei 8.213/91. Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

O laudo médico judicial só foi capaz de fixar a incapacidade em alguns períodos no início dos
anos 2000 e no momento da realização da perícia. Vejamos:

"13.É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria
essa data? É possível, por estimativa, informar se a incapacidade já dura, por exemplo,
mais seis meses ou um ano? Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito
anterior?

Não. Por tratar-se de doença caracterizada por períodos de surto e remissão, não é
possível afirmar que tenha havido incapacidade contínua. É possível inferir
incapacidade nos anos de 2003, 2005 e 2006 , segundo a documentação apresentada. E
há Incapacidade atual, ao exame psíquico".

Logo, a data de início da incapacidade (DII) deve ser fixada em  14/02/2019, com a
consequente análise a respeito da carência e da qualidade de segurado nessa ocasião.

É certo que o artigo 436 do CPC assevera que ao juiz é possível formar seu convencimento
com base em outros elementos de prova constante dos autos, não estando adstrito ao laudo
pericial. Entrementes, no feito em epígrafe não há porque se desconsiderar as conclusões
técnicas, coesas e imparciais do perito de confiança do juízo, que examinou a doença da
recorrida à luz das atividades laborativas exercidas e constatou ser possível a sua realização.

Logo, o autor não preenche o requisito da incapacidade para a concessão do benefício em tela
para o período fixado na sentença.

Tampouco pode subsistir a condenação ao adicional da grande invalidez (25%), eis que o
perito da confiança do juízo sequer foi instado a se manifestar sobre a necessidade de
terceiros, tendo sido o deferimento feito em sede de embargos de declaração unicamente a
partir da alegação da parte autora, o que não se pode aceitar.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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(...)

A fim de instruir o processo, foi feita perícia com médica psiquiatra, conforme laudo do ev. 32.

A perita afirmou que a autora é portadora de transtorno afetivo bipolar, episódio atual
depressivo grave, sem sintomas psicóticos, e que ela não tem aptidão para exercer sua
atividade habitual, em razão dos sintomas apresentados uma vez que se trata de doença
crônica reagudizada, com comprometimento da memória, da atenção, e da concentração, e
com redução do pragmatismo e hipobulia.

Concluiu o perito que não tem condições de desenvolver sua atividade habitual, nem ser
reabilitada para outra função, em razão da patologia degenerativa de coluna lombar.

No que se refere ao início da incapacidade, a perícia afirmou que, por se tratar de doença
caracterizada por períodos de surto e remissão, não é possível afirmar que tenha havido
incapacidade contínua, mas é possível inferir inferir incapacidade nos anos de 2003, 2005 e
2006 , segundo a documentação apresentada, e incapacidade atual.

No tocante à duração da incapacidade, a perícia informou que se trata de condição definitiva,
sem possibilidade de recuperação ou de reabilitação.

A convicção que se forma, portanto, é a de que a incapacidade laboral é absoluta e definitiva,
de forma a ter sido equivocada a revisão administrativa da aposentadoria por invalidez da
parte autora, o qual deve ser restabelecido, inclusive com pagamento das parcelas retroativas.

Não há, por outro lado, nenhum elemento técnico que permita conceder a majoração de 25%
sobre o valor do benefício, por necessitar do auxílio de terceiros.

Integra a fundamentação as razões da decisão que deu provimento aos embargos de
declaração nos seguintes termos:

Na sentença foi reconhecido o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez em favor da
parte autora. Registrou-se, ainda, não haver elemento técnico que permitisse conceder a
majoração de 25% sobre o valor do benefício,  na forma do art. 45 da Lei 8.213/91,
considerando que o laudo médico não trata da necessidade de auxílio permante de terceiros.

Nada obstante, de fato, observa-se que a parte autora é interditada, o que é situação jurídica
que importa na necessidade de acompanhamento permante de sua curadora para todos os atos
de sua vida (ev. 1, doc. 8 e 9). Ademais, seu médico particular também atestou que a autora
requer supervisão de familiares nos seus cuidados.

Portanto, urge integrar a sentença com as razões ora lançadas, a fim de fundamentar que o
benefício de aposentadoria de invalidez concedido à autora deve merecer o adicional de 25%,
de que trata o art. 45 da Lei 8.213/91.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:       auxiliar administrativo/contabilidade                      

Data de nascimento: 18/05/1963                           
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Grau de escolaridade: ensino médio completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 - OUT11, fl.
1, datado de 19/07/2018. 

2. A autora recebeu aposentadoria por invalidez de 19/12/2013 a 20/07/2018,  por força de
sentença judicial, recebendo atualmente mensalidade de recuperação, desde 08/2018 e até
20/01/2020 (18 meses), conforme Evento 1 - INDEFERIMENTO7 e OUT10; e Evento 8 -
RSC2, fl. 6.

O laudo particular, emitido em 19/07/2018, atesta que a autora se encontrava sem capacidade
para exercer atividades laborativas. O perito judicial concluiu o mesmo, em 14/02/2019.

Não foi possível, contudo, estimar a data de início da incapacidade para o trabalho, como se
verifica na resposta ao quesito 13, a seguir transcrito:

13.É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data?
É possível, por estimativa, informar se a incapacidade já dura, por exemplo, mais seis meses
ou um ano? Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior?

Não. Por tratar-se de doença caracterizada por períodos de surto e remissão, não é possível
afirmar que tenha havido incapacidade contínua. É possível inferir incapacidade nos anos de
2003, 2005 e 2006 , segundo a documentação apresentada. E há Incapacidade atual, ao exame
psíquico.

A conclusão da perícia administrativa realizada em 20/07/2018 (Evento 1-OUT10) vai de
encontro à conclusão da perícia judicial, que, por sua vez, corrobora o laudo particular
emitido em 19/07/2018 (Evento 1-OUT11).

A autora esteve em gozo de auxílio-doença nos períodos de 01/06/2003 a 15/10/2003; de
15/05/2005 a 06/12/2010; de 14/07/2011 a 18/12/2013, tendo sido convertido o último
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, cessada em 20/07/2018. Com esse histórico e
em se tratando de doença psiquiátrica, não me parece razoável presumir que a autora tenha
recuperado a capacidade laborativa em 2018 - após sete anos do início do último afastamento
- e tornado a perdê-la no início de 2019. Destaque-se que a autora juntou aos autos laudo
particular contemporâneo à cessação do benefício, desincumbindo-se do ônus da prova, eis
que corroborada a respectiva conclusão na perícia judicial.

3. Adicional de 25%.

A inicial pediu a concessão desse adicional. A sentença o concedeu por meio de embargos de
declaração (ev.56).

Não há nos autos elementos que justifiquem a condenação. 

Com efeito, a interdição da autora - único fundamento utilizado na sentença para tal
condenação (ev.56) - diz respeito apenas aos atos formais da vida civil, não tendo relação com
a necessidade de assistência permanente para os atos da vida cotidiana, como por exemplo
alimentar-se, mover-se, vestir-se, realizar a própria higiene.
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III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para excluir da condenação o pagamento do
adicional de 25% de que trata o art. 45 da Lei 8.213/91.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276920v12 e do código CRC 807dd304.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5012544-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOANITO FRANCISCO CHRYSTELLO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

 

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que reconheceu o direito
do autor ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, concluindo, contudo, pela
ausência de direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposetandoria por invalidez,
ante a desnecessidade de assistência permanente de terceiros.

Em seu recurso, a parte autora aduziu que o laudo pericial afirma que o autor corre risco de
acidentes em caso de retorno a atividade laboral, pela natureza da função e pela perda do juízo
crítico e de realidade, bem como que não é passível de reabilitação no momento.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer aposentadoria por
invalidez, com renda majorada em 25% em razão da necessidade de assistência permanente de
terceiros, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente.

O autor estava recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/529.361.725-3 desde 7/3/2008
(evento 2). Em 17/9/2018, a perícia médica do INSS não constatou a persistência da invalidez
(evento 1, INDEFERIMENTO8). O autor está recebendo mensalidade de recuperação com
cessação estimada para 17/3/2020 (evento 28).

A perita  nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno
esquizoafetivo (quesito 2, evento 15). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de pescador porque possui doença crônica, progressiva, deteriorante e
incurável (quesitos 5-6). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13).
Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 19).

O INSS não apresentou impugnação específica sobre o laudo pericial (evento 26).

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
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atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição”.

A perita examinou o autor em 24/1/2019 (evento 6). 

O autor tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB 32/529.361.725-3
desde a cessação. 

Com base no art. 45 da Lei nº 8.213/91, o autor não tem direito ao adicional de 25% sobre a
renda mensal da aposentadoria por invalidez, porque a perita negou a necessidade de
assistência permanente de terceiros (quesito 20).

II.        Fundamentação.

A necessidade de assistência permanente de terceiros configura-se ante a impossibilidade do
segurado exercer sozinho as atividades cotidianas como alimentar-se, vestir-se, deslocar-se, e
não ante a mera ausência de juízo crítico, em qualquer grau. Embora a ausência deste possa
chegar ao ponto de impedir as referidas atividades, isso não ocorre no presente caso, como se
depreende do laudo pericial, que afastou a necessidade de assistência permanente.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275943v4 e do código CRC 0e0a9586.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5003717-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLEMILDA CLARINDA MERELES (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PROVIDO PARA FIXAR A DIB DO AUXÍLIO-DOENÇA NA
DATA DA PERÍCIA.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "...  a
restabelecer o auxílio-doença NB 31/554.406.074-2 desde a cessação, em 14/12/2016, e a
convertê-lo em aposentadoria por invalidez.com DIB na data da sentença, em 4/12/2018."
(ev.32).

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

DOS FATOS E RAZÕES PARA A REFORMA

O INSS foi condenado a restabelecer o auxílio-doença NB 31/554.406.074-2 desde a cessação,
em 14/12/2016, e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez.com DIB na data da sentença,
em 4/12/2018.

 No Processo nº 0130602-44.2015.4.02.5050 foi constatada a incapacidade temporária da
segurada, razão pela qual o INSS foi condenado a restabelecer o auxílio-doença NB
31/554.406.074-2 desde a cessação, em 30/6/2015, arbitrando DCB em 14/12/2016. 

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/554.406.074-2 no período de 26/11/2012 a
14/12/2016 (evento 6). Não há, s.m.j., registro de pedido de prorrogação.

                  No presente feito, o perito judicial examinou a autora em 23/8/2018 (evento 10) e
só confirmou incapacidade (DII) a partir da data do exame pericial.

O próprio magistrado afirmou na sua decisão que “não há nos autos nenhum laudo de médico
assistente que esclareça o quadro clínico na época da cessação do benefício, em
dezembro/2016”.

Assim, ainda que as “doenças incapacitantes diagnosticadas - hérnia incisional abdominal e
hérnia de disco - e as limitações funcionais atestadas pelo perito em 23/8/2018 - inaptidão
para deambular longas distâncias ou longos períodos, carregar peso, ficar em pé por longos
períodos” – sejam  “coincidentes com aquelas detectadas na perícia judicial que havia
motivado a concessão do auxílio-doença por ordem judicial até 14/12/2016”, equivoca-se o
magistrado ao “presumir” a continuidade da incapacidade laboral desde a época da
cessação daquele auxílio-doença.
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Portanto, ao contrário do entendimento do magistrado, é indevida a condenação do réu ao
pagamento de benefício entre 15.12.2016 e 03.12.2018.

A condenação do réu a restabelecer o auxílio-doença NB 31/554.406.074-2 desde a cessação
vai de encontro com as provas dos autos e com o que ficou decidido no processo 0130602-
44.2015.4.02.5050, quando foi constatada incapacidade temporária e fixada DCB em
14.12.2016, inexistindo nas palavras do magistrado, “nos autos [5003717-
42.2018.4.02.5001]nenhum laudo de médico assistente que esclareça o quadro clínico na
época da cessação do benefício, em dezembro/2016”.

É certo que o artigo 479 do CPC assevera que ao juiz é possível formar seu convencimento
com base em outros elementos de prova constante dos autos, não estando adstrito ao laudo
pericial.

Entrementes, no feito em epígrafe não há porque se desconsiderar as conclusões técnicas,
coesas e imparciais do perito de confiança do juízo, que examinou a doença da recorrida à luz
das atividades laborativas exercidas.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 10/01/1958. 

Escolaridade: Fundamental incompleto. 

Profissão: Feirante.

2. A autora recebeu auxílio-doença até 14/12/16. 

O perito assim descreveu a patologia apresentada: 

A pericianda é portadora de volumosa hérnia incisional em hipocôndrio direito (protrusão do
conteúdo abdominal através de um ponto de fragilidade da parede abdominal) com importante
patologia de base, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Com relação ao tratamento
proposto para sua patologia, a autora necessita de acompanhamento regular, porém, diante do
estágio em que a DPOC se encontra, eventual abordagem cirúrgica da hérnia incisional
implica em elevado risco operatório, fato este que proporcionou a escolha da não abordagem
cirúrgica por parte da equipe médica. Em relação a hipertensão arterial sistêmica e diabetes,
a reclamante realiza acompanhamento regular com especialista. A respeito das alterações
ortopédicas em coluna lombar, verifica-se por meio do exame pericial que a autora demonstra
sinais de compressão nervosa, que implica em limitação de movimentos e presença de dor.

O perito afirmou haver incapacidade definitiva e excluiu a posssibilidade de reabilitação.
Quanto à DII, o perito consignou o seguinte:

10) É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa
data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano? 

R: Não há elementos que demonstrem a partir de que momento ocorreu o agravamento das
doenças da autora. Portanto, considera-se a incapacidade a partir da data de realização da
perícia.
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A sentença condenou o INSS a "...  a restabelecer o auxílio-doença NB 31/554.406.074-2
desde a cessação, em 14/12/2016, e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez.com DIB
na data da sentença, em 4/12/2018." (ev.32).

No recurso o INSS defende que a incapacidade deveria ser fixada na data da perícia, em
23/8/18.

A Turma Nacional de Uniformização assim se pronunciou em relação ao termo inicial do
pagamento do benefício, seja nos de incapacidade, seja nos de prestação continuada:
a) na data de elaboração do laudo pericial, se o médico não precisar o início
da incapacidade e o juiz não possuir outros elementos nos autos para sua fixação
(Precedente: PEDILEF 200936007023962); b) na data do requerimento administrativo,
se a perícia constatar a existência da incapacidade em momento anterior a este pedido
(Precedente: PEDILEF 00558337620074013400) ; e c) na data do ajuizamento do feito, se
não houver requerimento administrativo e a perícia constatar o início da incapacidade em
momento anterior à propositura da ação (Precedente: PEDILEF 00132832120064013200).

O pedido recursal está de acordo com a tese fixada pela TNU no item 'a' supra.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido, razão pela qual FIXO A DIB do AUXÍLIO-
DOENÇA na data da perícia, ou seja, 23/8/2018. 

Resta mantida a sentença quanto ao mais, inclusive no que refere à concessão de
aposentadoria por invalidez a partir de 4/12/18.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282151v3 e do código CRC 43bbfd25.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0036389-94.2016.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AQUILA BORGES MEIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
AUXÍLIO-DOENÇA, nos seguintes termos: "... CONCEDER o benefício previdenciário de
Auxílio-Doença à parte-Autora, desde a data da cessação do benefício NB 614.530.271-6,
qual seja, 24/08/2016, o qual deverá ser mantido até que efetivada nova perícia pela
autarquia previdenciária; com base no artigo 4º da Lei 10.259/01, concedo de ofício
antecipação dos efeitos da tutela para determinar o cumprimento em caráter de urgência da
obrigação de fazer determinada acima, devendo o requerido implantar o benefício ora
concedido à parte Autora no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação
desta decisão, bem como comprovar, nos autos, o efetivo cumprimento nos 10 (dez) dias
subsequentes à implantação, sob pena de multa;” (evento 58).

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM BENEFÍCIO
POR INCAPACIDADE

No caso em análise, mesmo aparentemente incapaz, no período entre a DIB e a DIP fixados
judicialmente, a parte autora trabalhou e recebeu remuneração de empresa, conforme
comprova o extrato do sistema CNIS já juntado aos autos. Desta forma, a concessão do
benefício de incapacidade, para parte do período acima, desvirtua a função do benefício
previdenciário, transformando-o em indenização, já que a subsistência da parte autora foi
mantida pelo seu trabalho. Portanto, é indevido o pagamento de benefício por incapacidade
ao segurado que mantém sua subsistência, em razão da impossibilidade de percepção de
remuneração auferida pelo trabalho cumulada com auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. No mesmo sentido é a interpretação do art. 46 da Lei 8.213/91 e a jurisprudência da
1ª Turma Recursal do Paraná (autos nº 2008.70.62.000531-3, Relatora a Juíza Ana Beatriz
Vieira da Luz Palumbo). Pelo exposto, requer o provimento do presente recurso para excluir o
pagamento do benefício previdenciário em tela para o período em que a parte autora exerceu
atividade remunerada.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     professora (cf. laudo).                        
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Data de nascimento:        26/10/81                          

Grau de escolaridade:  "Pós graduada em gestão – graduada em história e pedagogia" (cf.
laudo).

2.   A autora recebeu auxílio-doença de 15/5/16 a 26/1/17; e de 27/01/2017 a 09/06/2017.

A sentença determinou o restabelecimento do benefício desde 24/8/16, até que haja nova
perícia administrativa.

Nos embargos de declaração, o INSS registrou que a autora foi contratada pelo Município da
Serra; razão pela qual pediu nos embargos que a DCB fosse fixada em 22/2/18, ou seja, no
"dia anterior ao retorno da parte autora ao trabalho remunerado." (ev.47).

O CNIS juntado no evento 47 demonstra a contratação em 23/2/18.

A perícia judicial foi realizada em 31/8/17; ou seja, mais de 5 meses antes dae a autora ser
novamente contratada.

Tal contratação supõe a existência de um exame médico admissional, o qual concluiu pela
recuperação da capacidade laborativa.

Pelo exposto, o recurso deve ser provido.

Fixo a DCB em 22/2/18, no dia anterior à nova contratação da autora.

3. A sentença concedeu antecipação de tutela.

No evento 71 consta que o INSS designou a "realização de perícia médica no dia
18/09/2019, às 08:30h".

Logo, supõe-se que o benefício ainda esteja sendo pago.

Visto que a DCB foi fixada em 22/2/18, fica REVOGADA a antecipação de tutela.

Os valores recebidos após a DCB deverão ser compensados com os valores pretéritos a
receber (por meio de RPV).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para FIXAR-SE A DCB no dia
22/02/2018.

Fica REVOGADA a antecipação de tutela. INTIME-SE A APSDJ.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282172v5 e do código CRC 576a7a78.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5014502-63.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DAMIAO DE QUEIROZ PRATES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"...  Os documentos médicos anexados a incoativa comprovaram categoricamente que a parte
Recorrente encontra-se impossibilitada ao trabalho. Os laudos acostados a Petição Inicial e o
problema crônico que a Recorrente possui comprovam sua caótica situação, de forma que o
laudo apresentado destoa completamente da condição fática de saúde da mesma. A Recorrente
possui sérios problemas de saúde relacionados a AO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM
RAZÃO DE SEQUELA DE POLIOMELITE COM HIPOTROFIA DO MEMBRO TODO, que
foi constatado pelo próprio Perito no laudo. Nem se diga que os problemas de saúde da
Recorrente não a impedem de trabalhar pois na Petição Inicial foram acostados diversos
documentos que comprovam tal assertiva. Nossos julgados também são neste sentido:     ....     
         Por este motivo é que o Laudo Pericial foi devidamente impugnado e requerida nova
pericia por médico especialista. Além disso, há que se ressaltar que o labor desenvolvido pela
Recorrente é mais pesado que os demais em razão de laborar na zona rural, o que evidencia
ainda mais a necessidade do benefício.  Ademais disso, o laudo pericial elaborado pelo
“expert” não vincula o Juiz da causa, que, diante das demais provas produzidas nos autos,
poderá concluir pela comprovação da moléstia grave, nos termos da norma prevista no artigo
30 da Lei 9.250/95, ou seja, “é livre na apreciação da prova apresentada por ambas as partes,
nos termos dos artigos 131 e 436 do Código de Processo Civil”. (STJ – AREsp 81149) VEJAM
EXCELÊNCIAS QUE SE TRATA DE UM LAVRADOR COM HIPOTROFIA DO MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO. NÃO SE TRATA DE UM BANCÁRIO, DE UM ADVOGADO, DE
UM FARMACEUTICO, QUE CONSEGUEM LABORAR COM REFERIDA DEFICIÊNCIA
MAS SIM DE UM LAVRADOR COM MEMBRO TOTALMENTE AFETADO PELA
POLIOMELITE. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:       Lavrador                 

Data de nascimento:          12/11/1959                            
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2.  A inicial trouxe um laudo de médico assistente, com o seguinte teor: "... sequela de
poliomielite com atrofia do membro inferior esquerdo, pé E equivo cavo e dor no joelho D
devido à sobrecarga mecânica. Lavrador, solicito afastamento de sua atividade profissional e
avaliação de sua aposentadoria."  (ev.1-laudo6).

O perito do Juízo afirmou que o autor porta sequela de poliomielite; afirmou que há hipotrofia
de toda musculatura do membro inferior esquerdo, mas a patologia estava sem sinais de
agudização. O perito não detectou incapacidade.

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do
contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e dos médicos
assistentes a respeito da existência da incapacidade e desde que não haja irregularidade formal
ou material no laudo (e no caso não há), deve o Juízo optar pela conclusão do médico perito.   
   

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo
46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282199v5 e do código CRC dcdbaa04.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 0023444-91.2017.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE BRANDAO CABRAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA "desde a data do requerimento administrativo (10/10/2017, fl.
79), o qual deverá ser mantido pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
implantação, de forma que garanta a possibilidade do segurado requerer a prorrogação do
benefício, perante o INSS, caso ainda se considere incapaz". (evento 51).

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

2. - DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA – DA NECESSIDADE DE REFORMA
DA DECISÃO – DA INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA – DA IMPOSSIBILIDADE
DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – DIREITO A APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ

 O laudo pericial apresentado às fls. 90/94, aduz que o autor é portador de lombalgia,
considerando-se as protrusões encontradas na ressonância magnética de coluna lombo sacra e
a evolução da doença. Assim, o decisório entendeu que a incapacidade laborativa é parcial e
temporária, e que o tempo mínimo para recuperação seria de 06 (seis) meses. No entanto
concedeu o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte Autora, desde a data do
requerimento administrativo (10/10/2017, fl. 79), o qual deverá ser mantido pelo prazo de 45
(quarenta e cinco) dias a contar da implantação, de forma que garanta a possibilidade do
segurado requerer a prorrogação do benefício, perante o INSS, caso ainda se considere
incapaz, vejamos:   ... 

Ora, não há como concordar com a r. sentença, tendo em vista que foi constatado no laudo
pericial que o autor é portador de lombalgia, sendo sua incapacidade laborativa parcial e
temporária, bem como, sendo estimado pelo expert um tempo mínimo para recuperação de 06
(seis) meses. No entanto o r. decisum concedeu apenas 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
implantação de forma que garanta a possibilidade do segurado requerer a prorrogação do
benefício, perante o INSS, caso ainda se considere incapaz. Nota-se que o decisum é contrário
aos documentos e provas que comprovam que o autor é portador de lombalgia, padecendo de
dores, bem como, tendo restrições de movimentos da coluna lombar, por isso, constatada sua
incapacidade parcial (incluso a sua atividade habitual). E quanto ser temporária sua
incapacidade, o tempo mínimo para sua recuperação seria de 06 (seis) meses, e não apenas de
45 (quarenta e cinco) dias a contar da implantação do benefício previdenciário, como disposto
na sentença. Outrossim, como já informado na inicial, restou claramente comprovado nos
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autos da Ação de Acidente de Trabalho nº 0032443-79.2013.8.08.0024 em face do INSS, que o
autor teve redução PARCIAL E DEFINITIVA de sua capacidade laborativa, em razão de ser
portador de problemas na coluna lombar, contudo somente foi julgada improcedente a ação,
em razão de não haver nexo causal com o trabalho, tampouco prova do acidente de trabalho
sofrido. De mais a mais, ao negar a aposentadoria do autor por invalidez o juízo não realizou
um critério avaliador das condições pessoais do autor (idade avançada e escolaridade), além
da pura e simples patologia incapacitante. É necessário, na forma do artigo 8º do Novo
Código de Ritos, avaliar a condição pessoal do autor, como sua idade, escolaridade e
instrução profissional para se saber se exista à possibilidade de reingresso no mercado de
trabalho, ainda mais no momento atual da economia brasileira que encontra-se com 13,7
milhões de desempregados (2018), de acordo com os dados do IBGE. Daí extrai-se que a parte
autora está completamente incapacitada para atividades laborais, pois a atividade que
SEMPRE exerceu não mais poderá fazê-la, ou seja, na função pela qual tem experiência e
currículo para ingressar em qualquer empresa, não mais pode fazê-la. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 17/12/1967

Profissão: CARPINTEIRO

Experiência laboral anterior: PEDREIRO (cf. laudo, ev.19).

2.   A perícia judicial ocorreu em 6/3/18.

O perito fixou DII em outubro de 2017 e estimou tempo mínimo para recuperação no prazo de
6 meses a contar da data da ressonância magnética (ev.19, p. 4). Referida ressonância
magnética, segundo o laudo, foi efetivada em outubro de 2017 (daí a fixação da DII no
referido mês); a sentença informa que tal RNM foi efetivada em 7/10/17. Tal data projeta o
termo final do tempo de recuperação para o dia 7/4/17.

A sentença foi proferida em 6/3/2019, ou seja, um ano após a data da perícia; e determinou a
concessão do benefício com DIB na DER (10/10/17) e DCB 45 dias após a implantação. 

Intimado da sentença, o INSS fixou a DCB em 28/7/2019 (evento 67).

A sentença viabilizou ao autor um prazo de recebimento do benefício muito superior ao que o
que fora viabilizado no laudo pericial (que seria de apenas 6 meses).

A conclusão que há no laudo pericial foi firme no sentido de que a incapacidade é temporária
(alínea g). 

Não se reconheceu incapacidade parcial. Condições pessoais só devem ser questionadas em
caso em que se reconhecer incapacidade parcial.

Logo, não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 171



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 68/599

0023444-91.2017.4.02.5006 500000282174 .V6 JES7027© JES7027

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Defiro o requerimento de concessão da
gratuidade da justiça, formulado no recurso. Custas e honorários pela autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das
verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282174v6 e do código CRC 8f788aaf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000006-26.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANETE GOLTARA FERREIRA BORSOI (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a  "Conceder o
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 12/07/2017 e com
DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação;".

Em seu recurso, o INSS pleiteou o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto;

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias;

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária;

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 29/11/1978 

Profissão: Faxineira 

Escolaridade: 8ª série

2.  DCB.
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O laudo médico pericial afirmou que a autora é portadora de espondilolistese L5, que a
incapacita de forma temporária para o exercício de suas atividades laborativas desde
06/07/2017. O perito judicial, após constatar a incapacidade temporária da parte autora para o
labor, afirmou que não é possível determinar prazo para tratamento.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na Lei
13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, firmou as 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."

 

Dentro de tal contexto, deve ser fixada DCB.

O perito não conseguiu estimar prazo para recuperação (ev.14, n. 16).

A sentença foi proferida em 16/4/19.

Considerando a ausência de uma estimativa pericial de prazo para recuperação; que já se
escoaram mais de 120 dias após a perícia judicial; e tendo em vista razões de segurança
jurídica - visto que a sentença não fixou DCB;, fixo DCB em 60 dias a contar deste julgado,
ou seja, em 15/10/2019.

Caberá ao autor, oportunamente, requerer a prorrogação do benefício, caso continue a julgar-
se incapaz de desempenhar sua função habitual.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
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ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4.  Multas diárias.

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso.

Havendo cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS, incidirá multa no
importe de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à segunda multa, a mesma fica desde já excluída, visto que se fixou DCB.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

1) fixar DCB em 15/10/2019;

2) reduzir a primeira multa para R$ 100 por dia de atraso;
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3) excluir a segunda multa (fixada em caso de cessação indevida).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282171v2 e do código CRC d9d60b04.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000225-02.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GENI PRATES DE BARROS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENI PRATES DE
BARROS em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele
interposto, mantendo a sentença que extinguiu sem julgamento do mérito, a ação de execução
de sentença.

Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que não foram analisados
os artigos 101 da Lei 8.213/91, art. 46 do Decreto 3.048/99 e art. 505, I, do CPC, eis que não
seria o caso de cessação da aposentadoria por invalidez sem que houvesse a propositura de
ação judicial. Aduz violação ao art. 5º, incisos XXXV e LIV da CRFB/88.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277021v3 e do código CRC 9f2811ae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0015311-25.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JACQUILEA ALESSANDRA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar à autora-recorrente AUXÍLIO-DOENÇA "desde a DER, em 17.04.2017, devendo tal
benefício ser mantido até a autora ser submetida a regular programa de reabilitação
profissional para o exercício de atividade condizente com seu quadro clínico." 

No recurso a autora pretende obter APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

(...)

A sentença improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez fundamentou sua decisão
ante a possível reabilitação, que teoricamente, tornariam a Recorrente apta para exercer
atividades diferentes da sua atividade habitual.

Conforme se extrai dos autos, as doenças e lesões da Autora são de natureza ortopédica,
atingindo a região de sua coluna e membro superior. Afirmar que a Recorrente pode ser
reintegrada no mercado de trabalho nestas funções seria afirmar que a mesma pode ficar
longos períodos sentados auxiliando moradores, e, eventualmente, a carregar pesos, o que lhe
pode ser exigido no exercício da função de porteiro.

A Recorrente sempre laborou em funções que lhe exigiam enorme esforço físico e posturas
inadequadas, e hoje, com idade relativamente avançada, é imperioso destacar que, em que
pese possa realizar os cursos para reabilitação profissional, outros fatores impedem o efetivo
ingresso no mercado de trabalho.

A simples reabilitação profissional não é indicativo de efetivo retorno ao mercado de
trabalho. 

É evidente, portanto, que a Recorrente não tem condições de retornar ao mercado de trabalho,
estando incapaz, total e definitivamente de exercer qualquer atividade laborativa, não somente
por suas moléstias, mas também pelas condições sociais da Recorrente que passamos a expor.

(...)

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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(...)

A fim de aquilatar os relatos clínicos da parte autora, foram realizadas duas perícias médicas
judiciais, nas áreas de Ortopedia e Reumatologia.

A perícia realizada em 26.09.2017 por médico Ortopedista (evento 35) confirmou o
diagnóstico das seguintes patologias: "Com base no exame ortopédico, pode-se evidenciar que
a autora é portadora de Espondiloartrose Cervical e Lombar associada à Discopatia
Degenerativa Cervical e Lombar e à Hérnia Discal Cervical. A autora fora submetida ao
tratamento cirúrgico Descompressivo e Artrodese Posterior de L5-S1 em Set/2013, sem
intercorrências. A autora também é portadora de Artrite Reumatóide e Fibromialgia, afecções
de origem REUMATOLÓGICA, e encontra-se em acompanhamento médico especializado com
médico Reumatologista, devendo também ser avaliada por perito especialista na área de
reumatologia para melhor caracterização de suas limitações" (quesito 3).

Asseverou o perito que a autora se apresenta sintomática com limitação funcional parcial em
grau leve para o seguimento lombar da colunda vertebral, estando, por isso, com limitação
para o desempenho de sua atividade laborativa habitual de auxiliar de serviços gerais
(quesito 7).

Elucidou o expert que a autora está inapta para executar atividades que demandem esforço
físico ou sobrecarga axial nos segmentos cervical e lombar da coluna vertebral e, também,
ortostatismo por tempo prolongado e deambulação por longas distâncias (quesito 8).

Segundo o especialista, existe comprovação documental da incapacidade a partir de
26.12.2016 (quesito 10).

Informou, outrossim, que a incapacidade é de duração indefinida, ou seja, não havendo como
prever em quanto tempo ou mesmo se haverá condições de a autora voltar a exercer sua
atividade habitual (quesito 14).

Por fim, assegurou o perito a possibilidade de a autora ser reabilitada para funções
compatíveis com as limitações físicas apresentadas, tais como cargos administrativos,
operadora de caixa entre outros (quesito 15).

A segunda perícia, realizada por médico reumatologista em 18.10.2018 (evento 107),
confirmou quadro álgico (dores articulares nas mãos) incapacitante para o labor de costureira
(quesito 7). 

Informou o perito que a autora foi diagnosticada com artrite há 10 (dez) anos, não sendo
possível, no entanto, precisar o início da incapacidade (quesito 10). Afirmou ainda a
impossibilidade de estimar o tempo necessário para recuperação, sugerindo nova avaliação
em, no mínimo, 6 (seis) meses (quesito 15).

Assegurou o especialista que é possível tentar o desempenho de outras atividades que
requeiram menor esforço repetitivo, tal como a de recepcionaista (quesito 16).

Tendo em mente tais conclusões periciais, entendo que a pretensão deduzida na peça de
ingresso merece ser parcialmente acolhida.

Digo isto porque a incapacidade laborativa encontrada não foi diagnosticada como definitiva.
Além disso, é preciso considerar que a autora possui apenas 52 (cinquenta e dois) anos de
idade, com boa escolaridade (ensino médio completo), não tendo sido tentada ainda nenhuma
reabilitação profissional para o exercício de funções compatíveis com as limitações físicas
apresentadas.
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Desta feita, não há razoabilidade em desde logo aposentar por invalidez a autora, taxando-a
como absolutamente incapaz para todo e qualquer ofício, sem ao menos oferecer-lhe uma
possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é medida extrema, relegada para os casos em
que as condições médicas e sociais do segurado indicam absoluta inviabilidade do exercício
de atividades laborativas, realidade que, data maxima venia, não constato nos autos.

De outra banda, há de se verificar que nenhum dos laudos particulares apresentado
pela autora fala em incapacidade laboral no grau por ela defendido.

De todo modo, deve-se ter em mente que os laudos e pareceres do médico particular são
caracterizados pela parcialidade, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser
resolvida em favor da manifestação do expert do Juízo. Neste sentido, o Enunciado nº. 8 da
Turma Recursal do Espírito Santo, ao estabelecer que “o laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo Juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular”.

Destarte, em que pese o entendimento defendido pelas partes, entendo que a autora faz jus à
concessão do auxílio-doença NB 618.234.742-6, desde a DER, em 17.04.2017, devendo tal
benefício ser mantido até a autora ser submetida a regular programa de reabilitação
profissional para o exercício de atividade condizente com seu quadro clínico.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:         Auxiliar de serviços gerais                    

Data de nascimento:           04/07/1966                       

Grau de escolaridade: segundo grau completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: fls. 8/11 do Evento 1 -
OUT2, todos emitidos em abril de 2017.

2.   A autora possui 53 anos de idade e ensino médio completo, não havendo motivo para se
descartar a possibilidade de reabilitação profissional, que foi atestada por ambos os peritos
judiciais (evento 35, n. 15; e evento 107, n. 16).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
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do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275283v9 e do código CRC ef1a07be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0009847-71.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDSON GREGORIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE.

O autor recebeu auxílio-doença no período de 09/09/2014 a 01/06/2017 (evento 16-out20).

Segundo afirma a inicial, o INSS procedeu a uma revisão administrativa, alterou a DID e a
DII, o que redundou na anulação do benefício que estava sendo recebido. Afirmou-se na
inicial que o réu "anulou o benefício do Autor pelo fato de que teria encontrado
irregularidade no ato de concessão administrativo deste benefício, vez que desta revisão
restou alterada a DID (Data de Início da Doença) e DII (Data de Início da Incapacidade) do
dia 09.09.2014 para o dia 11.06.2014."

Na inicial quis-se demonstrar "que foi indevida a alteração da DID e da DII do benefício
número 31/608.003.942-0 para o dia 11.06.2014." (ev.1-out1), p. 2).

A sentença julgou improcedente o pedido (ev.18). Houve embargos de declaração,que foram
desprovidos com base na seguinte fundamentação (ev.33):

O embargante alegou que a sentença foi omissa, visto que este juízo não se manifestou
expressamente sobre a validade do ato administrativo que fixou a data de início da
incapacidade do autor como sendo em 11.06.2014.

Primeiramente, cumpre esclarecer que este magistrado negou o auxílio doença com base na
conclusão exarada pelo perito judicial, segundo a qual a incapacidade do autor teve início em
02/2017.

Assim, considerando que, de acordo com a perícia judicial, o autor não teria direito ao
benefício que foi anulado pelo INSS, o período que gozou de auxílio doença não deve ser
contato como carência para uma possível concessão de benefício a partir de 02/2017, posto
que foi indevidamente deferido.

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2.1. DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO DURANTE O COMPUTO DO
PERÍODO RECEBIDO DE BOA-FÉ O Apelado, conforme se verifica do Ofício INSS
075/2017 (Documento No: 18061611-4-0-15-3-276712), datado de 04.05.2017, alterou
administrativamente a DII do dia 09.09.2014 para o dia 11.06.2014, de modo que, com esta
alteração, o Apelante em tese estaria incapacitado antes do complemento do período de
carência para a concessão de benefício previdenciário, fato que resultou na anulação do
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benefício previdenciário de auxílio-doença recebido até o ano de 2017 pelo Apelante. Assim,
desde o ano de 2014 até o mês de maio de 2017 o Apelante recebeu benefício de auxílio
doença. A alteração da DII e consequentemente a cessação do pagamento do benefício
acarretaram a presente demanda, dentro da qual houve a realização de perícia judicial e
respectivo laudo (Documento No: 18061611-15-0-45-8- 482200), no qual o Douto Perito
Judicial fixou a DII em fevereiro de 2017. É certo que o último recolhimento do Apelante para
com o Apelado realmente ocorreu no ano de 2014, ano em que aquele passou a receber o
benefício previdenciário de auxílio doença, razão pela qual cessou qualquer forma de
contribuição. Ademais, a bem da verdade, o apelante sequer poderia realizar qualquer espécie
de contribuição para o Requerido, vez que se encontrava em gozo de benefício
previdenciário. ...

Veja-se que a alegação do Apelante em nada se confunde com computo de tempo para fins de
carência, vez que, quando da concessão do benefício, certa ou errada, a carência estava
cumprida, e a qualidade de segurado só não se manteve por culpa exclusiva do Apelado.

2.2. DA FALHA NO LAUDO PERICIAL E NA PRÓPRIA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA O
objetivo inicial da lide era determinar se o ato administrativo que alterou a DII do Apelante de
09.09.2014 para o dia 11.06.2014, SEM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO COM DIREITO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, era devido.
De acordo com a petição inicial e com os documento apresentados pelo Apelante, a presente
lide sequer precisaria de Exame Pericial, vez que as inconsistências e contradições realizadas
pelo Apelado no ato administrativo que alterou a DII sem contraditório e ampla defesa seriam
suficientes a anulação da alteração da DII. ... Ao se verificar o Laudo exarado pelo douto
Perito Judicial (Documento No: 18061611-15-0-45-8-482200) constata-se que este apenas se
manifestou sobre documentos que possuem referência o ano de 2017 em diante. Em 2017 o
Apelante não estava doente, mas sim quase morto, mas e em 2014, como ele estava?  ...

2.3. DA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO Conforme muito se insiste desde o protocolo da petição inicial, o
Apelante, ao alterar a DII do benefício concedido ao Apelante, anulou este ato de concessão
pois passou a entender que a incapacidade teria ocorrido antes do cumprimento do período de
carência Que a Administração pode anular seus atos não existe dúvida, vez que tal assunto
encontra-se inclusive sumulado, como segue: “Súmula 473: A administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Todavia, tal súmula não
confere à Administração Pública uma carta em branco para que aja de forma inconsequente e
indiscriminada, vez que a tese firmada em sede de repercussão geral já fixou o sistema de
freios a ser utilizado pela administração, tal como se apresenta a seguir: “Tese de
Repercussão Geral Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente
praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.” [Tese definida no RE 594.296, rel.
min. Dias Toffoli,P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,Tema 138.] Assim, e por fim, diante do
fato de que o Apelado cancelou benefício concedido em decorrência de ato administrativo
(alteração da DII) sem a realização de regular processo administrativo em que o Apelante
tivesse a oportunidade de participar, este ato deve simplesmente ser declarado nulo.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      motorista de táxi (cf. laudo sabi)                       

Data de nascimento:         10/3/1960                         
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Grau de escolaridade: ?

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O INSS reconheceu incapacidade decorrente de cirrose hepática com DII em 9/9/14. 

O autor recebeu auxílio-doença no período de 09/09/2014 a 01/06/2017 (evento 16-out20). 

Contudo, em perícia realizada no dia 3/4/17, o INSS deliberou alterar a DID e a DII; e com
essa alteração, concluiu-se que o autor não cumprira a carência antes do advento da
incapacidade. O laudo no qual consta tal motivação está em ev.16-out19, página5; seu teor é o
seguinte:

REVISÃO DE DID E DII PELA SUPERVISÃO APÓS SIMA: APRESENTA CÓPIA DE
ATENDIMENTO NA CASA DE SAÚDE SANTA MÔNICA DIA 05/05/09 - HEPATITE, DIA
18/11/13 - INTOXICAÇÃO ETÍLICA E NO DIA 22/11/14 - ENCEFALOPATIA HEPÁTICA.
CÓPIA PARCIAL DE PRONTUÁRIO ( DE INTERNAMENTO?) NO HOSPITAL DRA. RITA
DE CÁSSIA: DIA 09/12/12 - DR. HAYMER A DE M CRM-ES 10562 (?) PACIENTE
ALCOÓLATRA DE LONGA DATA APRESENTANDO SONOLÊNCIA, ?, DELIRIUM
TREMENS. LAUDO DO DR. PERGENTINO P. PAULA JÚNIOR DE 11/06/14 QUE
INFORMA QUE É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA (CIRROSE) COM
QUADRO DE DELIRIUM E COM POLINEUROPATIA ALCOÓLICA COM
IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHO. DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITA ACIMA
FIXO: DID 05/05/09 - DATA DO 1° ATENDIMENTO POR HEPATOPATIA TENDO EM
VISTA A INFORMAÇÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DE 09/12/12 " ALCOÓLATRA
DE LONGA DATA" E DII NO LAUDO MÉDICO
(CIRROSE/DELIRIUM/POLINEUROPATIA E IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHO)=
11/06/14. NÃO HÁ ELEMENTOS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA ISENÇÃO
DE CARÊNCIA NA DII

Ou seja: a DII, que fora inicialmente fixada em 9/9/14, passou a ser fixada no dia 9/12/12. Em
tal data o autor se refiliara, mas ainda não tinha cumprido carência (ev.16-out20).

O perito do Juízo fixou a DII em fevereiro de 2017 (ev.9).

Embora o objeto da ação seja o restabelecimento do benefício previdenciário que vinha sendo
pago desde 2014 e foi cessado em 2017, a causa de pedir está mais ligada aos limites do
poder-dever de revisão dos atos administrativos do que à comprovação da incapacidade;
porque, como eu referi, a incapacidade era um fato incontroverso, reconhecido pelo INSS,
cujos efeitos jurídicos são distintos se fixada em 9/9/14 (tal qual ocorreu inicialmente) ou em
9/12/12 (tal qual deliberou o INSS na revisão encetada).

3. Visto que o perito do Juízo fixou a DII em fevereiro de 2017, a sentença julgou
improcedente o pedido porque se pautou na premissa de que, em fevereiro de 2017, o autor
não mais seria segurado, como se infere do seguinte trecho da fundamentação:

Nesse diapasão, convém analisar o CNIS de fls. 70, no qual observo que o autor já havia
perdido a qualidade de segurado na data fixada pelo perito como início da incapacidade
(02/2017),uma vez que sua última contribuição para a previdência ocorreu em 28/02/2015 e,
como o ato concessório referente ao auxílio doença percebido até o dia 03/09/2017 foi
anulado pelo INSS, não goza o autor do período de graça em função desse benefício.
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4. Após análise dos laudos SABI, acostados ao Evento 16, nota-se que na primeira perícia
médica, em 29/08/2014, o autor refere internação no Hospital Santa Rita de Cassia em
dez.2013, devido a desmaio, ficado muito amarelo e não ter conseguido andar (OUT19 - fl.
1).

Por sua vez, na segunda perícia médica, em 10/12/2014, o laudo SABI (OUT19 - fl. 2)
contém o seguinte: Segurado entra amparado por 2 acompanahntes, fica a esposa dele sra
maria aparecida gregorio lopes, RG MG16170064, que relaat que o mesmo apresenta cirrose
e complicações mentais desta patologia. relata que o mesmo trabalhou até 2011 ficando cada
vez mais gravae com internação em dezembro de 2012 e depois da alta não foi mais capaz
de realizar nenhum trabalho. Hoje não responde por si, com dificuldade de andar, cada vez
com menos comando sobre os movimentos, e com a cabeça perdida. em uso de medicação
regularmente. relata varias internações ultima em novembro de 2014 (sic).

Nesse momento (10/12/14) não houvera a apresentação de documentos que comprovassem a
internação em 12/2012; desse modo, compreende-se que, naquela ocasião (10/12/14), a DII
fosse fixada em 9/9/14.

Já o laudo SABI relativo ao exame realizado em 03/04/2017 (OUT 19 - fl. 5) consta
referência à cópia parcial de prontuário de internação no Hospital Santa Rita de Cássia no dia
09/12/12, com diagnóstico de alcoolismo de longa data apresentando sonolência, delirium
tremens. Diante desta documentação, fixou-se DII EM 09/12/12.

Ou seja: houve a apresentação (à perícia do INSS) de documentos que antes não haviam sido
apresentados. 

Neste contexto, o ato administrativo que revisou a DII está adequadamente motivado: o perito
do INSS pautou-se em um documento que apontou dados concretos a partir dos quais
concluiu que a DII ocorreu em dezembro de 2012, e não em 9/9/14.

Visto que o autor somente recolheu contribuições de 01/1990 a 07/1990 e, desde então,
somente tornou a filiar-se em dezembro de 2012 (ev. 16-out20), infere-se que não cumpriu a
carência de retorno antes da DII.

O autor foi corretamente intimado para se defender dessa alteração de entendimento da
Administração, como se infere do Ofício emitido em 4/5/17 (ev.1-out4).

Nada há a reparar no ato administrativo impugnado.

Divirjo da fundamentação da sentença. Não obstante isso, não há razão para prover o recurso.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282176v14 e do código CRC 7721aab0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000194-79.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JADIR MARQUES DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JADIR MARQUES DE
CASTRO em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto,
mantendo a sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de execução de sentença.

Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que não foram analisados
os artigos 101 da Lei 8.213/91, art. 46 do Decreto 3.048/99 e art. 505, I, do CPC, eis que não
seria o caso de cessação da aposentadoria por invalidez sem que houvesse a propositura de
ação judicial. Aduz violação ao art. 5º, incisos XXXV e LIV da CRFB/88.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277105v2 e do código CRC b19bc25d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000122-23.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VERALUCIA NICOLAU DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por VERALUCIA NICOLAU DOS
SANTOS em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade, eis que ausente a qualidade de segurada.

Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que o acórdão não
enfrentou se haveria necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias para a
concessão de benefício quando presentes as seguintes patologias: doença de Parkinson,
Alzheimer, Esquizofrenia e Transtorno de Cognição. Diz que o acordão viola o artigos 26, II
e 151 da Lei 8.213. 

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

 A embargante confunde qualidade de segurada com carência. O art. 151 da Lei
8.213/1991 não dispensa o recolhimento de contribuição previdenciária para os caso das
doenças ali arroladas. A norma dispensa o cumprimento da carência. A autora sequer possuía
a qualidade de segurada.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277143v5 e do código CRC faa93af8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5008756-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIENE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe as parcelas atrasadas referentes ao benefício previdenciário de auxílio-doença, a
partir de um dia após a DCB, em 20/09/2015 (NB 611.363.756-9, Evento 6,
INDEFERIMENTO2), até 04/01/2016, conforme definido pelo perito judicial. Pretende a
parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. Para tanto, aduz o que segue:

(...)

Realizado o parecer médico INCONCEBÍVEL confeccionado pela Dr. Nilo Lemos Neto, a
demandante teceu algumas ponderações em relação ao laudo do juízo, bem como aos
inúmeros e recentes pareceres a exames técnicos realizados por diversos especialistas, os
quais constataram a incapacidade laborativa da autora.

A “gritante” divergência entre ambos os pareceres indica, ao menos, dúvida quanto à
(in)capacidade laboral da recorrente. Em situações como essa, é necessário agir com
prudência, evitando que se “empurre” para o campo de trabalho o segurado, quando na
verdade o mesmo não possui mínimas condições para tanto. Ou o Douto Perito não realizou
de fato a avaliação ou ignorou completamente os exames, pareceres e o histórico clínico
trazido à baila no presente feito.

(...)

Assim, nobres julgadores, o laudo pericial produzido pelo auxiliar da justiça no presente feito,
é NULO nos termos do art. 473, incisos II e IV, do CPC, que estabelecem que o laudo pericial
DEVE conter a análise técnica/científica realizada pelo perito (que engloba a observância de
normas técnicas que vinculam a categoria dos médicos, como a Resolução 1.488/1998 do
CFM) e a resposta conclusiva dos quesitos.

(...)

Vossas excelências, como é que não há limitação funcional para EMPREGADA DOMÉSTICA
COM ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA LOMBAR??? 

Sabe-se que a função da EMPREGADA DOMÉSTICA exige pegar peso, abaixar-se, ficar em
pé, manter todo o local de trabalho limpo e arrumado, além de outras inúmeras atividades que
demandam esforço físico.
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(...)

Ou seja, há documentação analisada pelo perito que refere a alteração degenerativa incipiente
da coluna lombar (doença que o perito confirmou), é datado de 01/10/2018, o que leva a
concluir que além da fratura de radio distal ter tornado a recorrente incapacitada, as
alterações degenerativas da coluna lombar, doença que o perito também constatou ser
incapacitante, o mesmo erroneamente estimou recuperação em Janeiro de 2016, todavia a
referida doença no mínimo manteve-se comprovadamente até 10/2018.

Tal doença persiste até a atualidade, e sem o amparado da Autarquia Ré que custearia a
recuperação da recorrente, agravou-se, tornando a recorrente (que atualmente conta com 61
anos de idade), incapacitada definitivamente.

Assim sendo, faz-se imperativa a análise das características pessoais e subjetivas da
Recorrente, tais como idade, condição social e econômica, e, principalmente, a capacidade de
recuperação laborativa.

(...)

Desta forma, em face das condições pessoais e subjetivas da Demandante, parece equivocado
afirmar que uma pessoa com sessenta e um anos de idade, portadora de doenças
degenerativas, com sucinta qualificação profissional, já afastada do labor há mais de três
anos, apresente razoáveis condições de retornar ao mercado de trabalho.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

(...)

Trata-se de mulher, 60 anos de idade, empregada doméstica, que se insurge contra a
cessação do benefício previdenciário de auxílio doença (DCB) em 20/09/2015(NB
611.363.756-9 - Evento 6, INDEFERIMENTO2) em virtude da constatação pela autarquia
previdenciária de sua capacidade laborativa( SABI- Evento 36, OUT1, fls. 04). O benefício
foi recebido desde 30/07/2015(DER) em virtude de problemas ortopédicos.

Primeiramente, quanto à qualidade de segurado e o cumprimento da carência, entendo que
restam demonstrados nos autos, conforme CNIS colacionado (Evento 29, OUT1), ademais
de não serem ponto controvertido - a parte autora encontrava-se em gozo do auxílio doença.
Passemos, portanto, à análise da existência/persistência de incapacidade laboral.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Realizada perícia judicial com médico ortopedista (Evento 22, em 21/11/2018),
o expert propugnou pela capacidade laborativa da parte autora nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, alterações degenerativas incipientes
lombares.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? Sim, pois apresenta fratura de radio consolidada,
sem limitações, e alterações degenerativas lombares incipientes, sem repercussoes clinicas. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual?
(Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé?
trabalhar sentada? Não há limitações ao labor habitual.
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No entanto, segundo o expert judicial, a parte autora esteve incapacitada temporariamente em
até 06 meses a partir de 04/07/2015(DII).

Assim, sem maiores delongas, com base nos documentos particulares apresentados pela parte
autora junto à exordial, nas informações prestadas pelo perito oficial, bem como nos laudos
SABI, cujas patologias apontadas pelos médicos da autarquia previdenciária apresentam
similitude com as alegadas pelo expert judicial, resta comprovada a existência de
incapacidade laboral pretérita – pelo que  deve ser estendido o benefício previdenciário de
auxílio doença desde a DCB (20/09/2015), até que seja completado o prazo de 06 meses
definido pelo expert oficial como  tempo necessário para a recuperação funcional da parte
autora, ou seja, até 04/01/2016.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  empregada doméstica                           

Data de nascimento:  17/09/1958                         

Grau de escolaridade: ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1 -  Laudo 9 e
Laudo10, datados de 20/07/2015 e 14/09/2015. 

2. A autora recebeu auxílio-doença no período de 30/07/2015 a 20/09/2015. O laudo
particular datado de 14/09/2015 atestava necessidade de afastamento das atividades laborais
por 90 dias. O perito judicial, por sua vez, atestou incapacidade em até 06 meses a partir de
04/07/2015(DII).

Outrossim, o perito judicial afirmou que a autora tem aptidão física para sua atividade
habitual, pois apresenta fratura de radio consolidada, sem limitações, e alterações
degenerativas lombares incipientes, sem repercussoes clinicas.

Uma vez que a autora já recuperou a capacidade laborativa, não há como conceder-lhe
aposentadoria por invalidez.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276747v8 e do código CRC d6b4cd6a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5003465-36.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIARIO JUSTI (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 1563839188),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, mantendo-o ativo até a realização da
reabilitação profissional do autor (ou em caso de recusa injustificada na participação do
programa oferecido pelo INSS)."

Em seu recurso, o INSS pretende: i) fixar DCB ii) aumentar prazo de cumprimento iii)
revogar multas iv) alterar correção monetária e juros contra a fazenda Pública.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:   lavrador                          

Data de nascimento: 15/10/1962                                 

Grau de escolaridade:  4ª série

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  DCB - delimitação da incidência dos artigos 60 e 62 da Lei 8.213/91.

Os parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213/91 se referem a casos de incapacidade
temporária. Já o artigo 62 se refere a casos de incapacidade parcial (uni ou multiprofissional)
que, quando existente, deve ensejar a submissão do autor à reabilitação profissional.

Atente-se para o seguinte: a incapacidade PARCIAL é uma incapacidade uniprofissional ou
multiprofissional; ou seja, trata-se da incapacidade que existe mas não é omniprofissional. 

Noutras palavras: há uma diferença meramente quantitativa entre incapacidade parcial e
incapacidade omniprofissional. Assim como há uma diferença meramente quantitativa entre
incapacidade temporária e incapacidade definitiva. Não obstante, entre essas duas
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incapacidades (temporária e definitiva) e aquelas incapacidades (parcial e omniprofissional) a
diferença é qualitativa.

Para elucidar essa distinção qualitativa, vou recorrer ao texto da súmula 25 da Advocacia
Geral da União (AGU), verbis: "Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado
temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou
parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial
aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais." Tal súmula trata de
matéria distinta da que ora se analisa nestes autos. Mas se deve notar aqui a sua oração final,
que é precisa a respeito da natureza da incapacidade parcial: deve-se entender “... por
incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.”
Ou seja: a incapacidade parcial é aquela que obsta ao exercício de uma ou várias, mas não
todas, atividades profissionais. 

Volto ao caso concreto.

O Juízo reconheceu que há incapacidade para a atividade habitual e outras; mas afirmou que o
autor pode ser reabilitado e que o auxílio-doença deve ser pago até a
recuperação/reabilitação. 

Em suma: a sentença submeteu o autor ao regime jurídico do artigo 62 (e não ao regime
do artigo 60) da Lei 8.213/91.  A sentença foi explícita quanto a isso, ao afirmar o que segue:

Por fim, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o processo de
reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de reabilitação permite a
cessação do benefício por parte do INSS.

O recurso ignora que a sentença – norma concreta a regular a situação jurídica entre autor e
INSS – submeteu e fez incidir no caso o art. 62 da Lei 8213/91, que é regra jurídica diversa
do que a nele discutida (art. 60 da Lei 8213/91).

Por esse motivo, nesse ponto o recurso deve ser desprovido.

3.  Multa diária.

A sentença antecipou os efeitos da tutela; fixou prazo de 30 dias para implantação do
benefício e fixou multa diária de 500 reais por dia de atraso.

No recurso o INSS irresignou-se contra a fixação de tal multa.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 
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Em face do exposto, a referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais)
por dia de atraso.

4. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
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ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

5. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

III. Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para: (a) reduzir o patamar da
multa fixada na sentença (item 3); e (b) fixar que os consectários legais serão calculados
na forma acima explicitada (item 4).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282152v3 e do código CRC dfcea836.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0009856-17.2017.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELZI JESUS DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELZI JESUS DA ROCHA em
face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto.

Alega o embargante que o acórdão se omitiu quanto à condenação do INSS ao
pagamento de honorários de sucumbência.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

A Lei nº 9.099/95 prevê, no artigo 55, a condenação em honorários advocatícios
apenas em segundo grau, quando vencido o recorrente. Não se aplica, portanto, as regras do
Código do Processo Civil, diante da especialidade da norma prevista na Lei dos Juizados
Especiais.  

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277775v2 e do código CRC 2ba4b3dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5002660-83.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VERA LUCIA ROQUE (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
AUXÍLIO-DOENÇA à parte autora, fixando DIB em 5/10/18; a sentença não fixou DCB.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto; 

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias;

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; 

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 26/12/1967 

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto 

Profissão: Auxiliar de serviços gerais

 

2. DCB.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.
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A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Em casos nos quais há necessidade de cirurgia para que haja recuperação da capacidade
laboral, entendo que a referida tese não deve ser aplicada. É necessário que o segurado, caso
queira seja submetido à cirurgia (porque não é obrigado a tanto), realize tal cirurgia e que
haja, após tal procedimento, uma avaliação pericial. Também entendo que tal tese não deve
ser aplicada em casos nos quais há doença rara ou quadro muito complexo. 

Não obstante, esse não é o caso dos autos.

Com efeito, o perito detectou que a autora porta hérnia de disco na coluna lombar, mas
registrou a possibilidade de recuperação laboral no prazo de 6 meses (ev.14, n. 16).

Dentro de tal contexto, deve ser fixada DCB.

A perícia foi realizada em 20/2/2019.

O prazo fixado pela perita se esgotaria em 20/8/19.

Considerando o prazo estimado pelo perito e tendo em vista razões de segurança jurídica -
visto que a sentença não fixou DCB, fixo DCB em 60 dias a contar deste julgado, ou seja,
em 15/10/2019.

Caberá ao autor, oportunamente, requerer a prorrogação do benefício, caso continue a julgar-
se incapaz de desempenhar sua função habitual.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 181



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 101/599

5002660-83.2018.4.02.5002 500000282160 .V2 JES7027© JES7027

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4.  Multas diárias.

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso.

Havendo cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS, incidirá multa no importe
de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à segunda multa, a mesma fica desde já excluída, visto que se fixou DCB.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

1) fixar DCB em 15/10/2019;
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2) reduzir a primeira multa para R$ 100 por dia de atraso;

3) excluir a segunda multa (fixada em caso de cessação indevida).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282160v2 e do código CRC b6628cfc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000174-94.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TIAGO PINHEIRO MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Veja-se que r. Perito informou em seu laudo pericial (Evento 12), realizado em 14/03/2019,
que o autor não apresenta incapacidade laborativa, não foi cuidadoso em avaliar o autor no
momento da perícia, de modo ser visível a sua incapacidade e todo sofrimento vivenciado pelo
autor a anos. Em que pese o r. Perito possa não ter agido com dolo (vontade + conhecimento),
este agiu na melhor das hipóteses com culpa, de forma negligente, não tomando as diligências
necessárias que o cargo de Perito Judicial requer. É inaceitável um histórico de amputação
traumática em 4 dedos da mão esquerda, dores crônicas no pé direito devido a um acidente
automobilístico e ainda quadro de crise de agitação psicomotora e agressividade, tenham
passado em branco pela expert. Nesse mesmo diapasão o r. Perito afirma que o autor está apto
a desempenhar outras atividades, ocupando cargo de pessoa com deficiência, Ora Excelência,
o que resta ao segurado são atividades de caráter intelectual, o que, claramente, apenas cria
novas dificuldades, considerando que seu grau de instrução, e que se encontra HÁ DOIS
ANOS afastado do mercado de trabalho por motivos de incapacidade laboral.    ... 
  Outrossim, não há dispositivo legal que seja capaz de prever, de forma correta e em seus
pormenores, as dificuldades sociais e econômicas de qualquer segurado. No caso presente, o
autor conta com baixa instrução e experiência profissional construída exclusivamente do labor
rural. Desse modo não há qualquer indício que enseje o entendimento de que seja possível
uma suposta reabilitação. Ora, Excelência, apresentados tais fatos, é impossível que exista
qualquer crença na possibilidade de reinserção do segurado em um mercado de trabalho
competitivo mesmo para jovens com plena formação acadêmica. Portanto, diante da conduta
do r. perito de informar a inexistência de incapacidade laborativas, se demonstrará as provas
cabais de que o Perito agiu com negligência ao produzir laudo com informações inverídicas,
causando grave prejuízo ao segurado enfermo e humilde. É claro que o autor preenche todos
os requisitos e se encaixa perfeitamente no caso da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, não
restando dúvida de que a sentença deve ser reformada nesse sentido.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nasc.: 24/12/1992 
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Profissão: "Declarou que não tem profissão, mas que já trabalhou como ajudante de produção
em serralheria" (ev. 12)

Escolaridade: Ensino fundamental completo"

2. A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

In casu, em perícia realizada em 14.03.2019 (evento 12), o médico do trabalho confirmou
amputação dos quatro últimos dedos da mão esquerda. Relatou o perito o seguinte: "Em 2012
estaria guiando uma bicicleta supostamente sob efeito de bebida alcoólica (Evento 1,
LAUDO9, Página 7) e teria contundido contra uma motocicleta. Contundiu o pé direito
(Evento 1, LAUDO9, Página 3), foi atendido e teria sido descartada fratura. Após atendimento
médico, recuperação do quadro de agitação psicomotora possivelmente causado pelo abuso de
bebida alcoólica (Evento 1, LAUDO9, Página 8), teve alta e está melhorado" (quesito 3).

Informou o perito que o autor declarou não ter uma atividade específica, que já trabalhou em
uma serralheria como descascador, auxiliando a produção (quesito 6).

Em conclusão, o expert afirmou que o autor está apto ao desempenho das atividades já
desempenhadas e para inúmeras outras atividades, ocupando cargo de pessoa com
deficiência. Destacou que, ao exame físico, encontrou evidências de que o autor pode estar
desempenhando atividade laboral, na medida em que apresenta mão direita com hiperceratose
palmar e calosidades (quesito 7). 

Asseverou o especialista que o autor não apresenta limitação funcional para o exercício de sua
atividade laborativa habitual, estando apto para desempenhá-la. Assegurou que não existe
risco de agravamento do quadro clínico do autor pela continuidade de seu labor habitual,
porquanto se trata de condição consolidada desde a infância (quesitos 6, 7 e 8).

Assim sendo, não se conclui pela incapacidade do autor para o trabalho.

Inconformado com esta conclusão pericial, o autor apresentou a petição do evento 18,
aduzindo, em resumo, a contradição da conclusão da perícia judicial com o prontuário médico
anexado à inicial, que comprova que ter sido vítima de acidente automobilístico em
24.10.2012. Reafirmou, ainda, o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao argumento da
existência de limitação do potencial laboral para o desempenho de sua atividade de auxiliar
de produção.

Não há como se dar guarida à irresignação do autor quanto ao exame pericial, o qual deve ser
tido como hígido e apto a embasar a resolução da lide. Em que pese todo o inconformismo
externado pelo autor, entendo que não há motivo suficiente para invalidação do laudo oficial,
notadamente por ter sido elaborado por profissional tecnicamente capacitado, com
imparcialidade e clareza.

Convém registrar que os documentos médicos anexados aos autos revelam que o autor sofreu
acidente de bicicleta em 23.10.2012, foi atendido no mesmo dia, às 19:03, no Hospital Padre
Máximo, em Venda Nova do Imigrante/ES, com queixa de dor no pé direito. Recebeu alta no
mesmo dia, após medicação, às 19:30h (evento 1 - documento 9, páginas 4 e 5).

No dia seguinte ao acidente, em 24.10.2012, o autor retornou à consulta no Hospital Padre
Máximo para avaliação de radiografia do pé direito, recebendo diagnóstico de contusão de pé
direito, sem sinais de fratura, recebendo alta após a consulta, às 10:16 (evento 1 - documento
9, páginas 2 e 3).
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Assim, acato a conclusão do laudo médico judicial, por entender que o mesmo, além de
confirmar a conclusão do laudo administrativo, foi realizado de forma regular e com
profissional com capacidade técnica para apreciar as patologias apresentadas.

Por sua vez, no que diz respeito ao pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente, não
há que se falar em seu acolhimento, tendo em vista a inexistência de incapacidade laborativa,
tampouco de sequela decorrente do acidente ocorrido em outubro de 2012 que tenha reduzido
a capacidade laborativa do autor. 

Segundo o perito, o autor não apresenta diminuição de sua capacidade laboral, que
permanece hígida, sem nenhum tipo de limitação funcional para o exercício de sua atividade
habitual de auxiliar de produção.

Desta forma, não tendo sido constatada a incapacidade laboral alegada na peça de ingresso,
inviável a concessão do benefício postulado, nada restando ao Juízo senão afastar a pretensão
autoral.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito da
demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

3.  No recurso alegou-se que "É inaceitável um histórico de amputação traumática em 4
dedos da mão esquerda, dores crônicas no pé direito devido a um acidente automobilístico e
ainda quadro de crise de agitação psicomotora e agressividade, tenham passado em branco
pela expert."

Ocorre que o perito mencionou a amputação dos dedos, que ocorreu quando o autor contava
com apenas 4 anos de idade. 

Para além disso, tudo quanto o perito constou no item "considerações iniciais" - que contem o
exame físico realizado - demonstra que não havia quadro de agitação ou agressividade; e que
tampouco a alegada lesão no pé o estaria impedindo de laborar (o perito consignou que na
mão direita havia "hiperceratose palmar e calosidades.").

O laudo está adequadamente fundamentado. 

Nada há a reparar na sentença.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282167v4 e do código CRC 059cb828.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0005074-83.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SIRLENE ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

DA NULIDADE PROCESSUAL – PROVA PERICIAL – OMISSÃO NA ANÁLISE DE
PATOLOGIA INCAPACITANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ... O expert do juízo conclui
que a autora não apresenta incapacidade laborativa, podendo desempenhar suas funções
habituais. No entanto, a indagação da Recorrente de forma preliminar recai sobre a omissão
do perito do juízo, que não analisou todas as patologias que acometem a autora, impedindo-a
de exercer seu labor habitual. Vejamos que o Sr. Perito, no quesito 02 apresentado pelo juízo,
informa que a autora não apresentou nenhuma doença: ... Ressalta a Recorrente que a maioria
dos laudos médicos juntados aos autos constam as CID’s das referidas patologias,
comprovando ainda mais que a Recorrente apresenta patologias não citadas pelo sr. Perito, o
que impossibilitou uma completa prestação jurisdicional, ferindo direitos basilares da autora.
Vale a observação no sentido de que, muito embora o respeito pelo trabalho desempenhado
pelo sr. Perito, a requerente juntou aos autos diversos laudos de médicos distintos (05/06
médicos), e todos informam a INCAPACIDADE LABORAL da autora.  ...

I. DA INCAPACIDADE LABORAL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Ultrapassada
as preliminares acima, caso esta egrégia Turma entenda por não conhecer da preliminar
arguida, o que não se espera, passa o Recorrente a análise de que a sentença de piso, com
base no laudo pericial emitido pelo perito do juízo, concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa, julgando improcedente o pedido autoral. Observe o trecho da r. sentença na qual
ficou definido a ausência de incapacidade laboral: “Diante dessas questões, releva salientar
que a perita judicial, após anamnese, exame físico e análise de exames complementares
apresentados, deixou certo que não há incapacidade para o trabalho, sobrelevando registrar,
nesse passo, que, a doença, por si só, não garante o benefício: a contingência amparada pela
Lei é a incapacidade. ” Data vênia, mas deve ser reformada a r. sentença. Egrégia Turma, ao
analisarmos os autos, é possível ver que a Recorrente apresenta graves problemas de saúde,
que o incapacitam para atividades laborais, sendo: espondilose (CID 10 - M47.9), cervicalgia
(CID 10 - M54.2), dor lombar baixa (CID 10 - M54.5), fibromialgia (CID 10 - M79.7) e
mialgia (CID 10 - M79.1). Importante destacar que o magistrado não está vinculado ao laudo
pericial, conforme disposto no art. 479 do CPC/15: Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial
de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a
considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método
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utilizado pelo perito. In casu, os documentos juntados, especialmente os laudos e exames
médicos, demonstram a grave situação clínica da Recorrente, apresentando graves patologias,
como já mencionado. ...

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 16/06/1982 

Profissão: cuidadora de idosos (laborou antes como lavradora, cf. ev.12).

Grau de escolaridade: fund. incompleto

2.  Não há nulidade pelo fato de o perito ter afirmado que não detectara doença incapacitante.

O perito apontou concretamente o exame físico apresentado e os documentos que lhe foram
apresentados pela autora. 

Nessa linha, o laudo é formal e materialmente válido.

3. Mérito.

Há 8 laudos de médico-assistente em ev.1-out8, emitidos em 21/3/17, 9/5/17, 3/7/17, 17/6/17,
30/8/17, 12/9/17, 25/9/17; o último deles não indica a data de emissão.

Pelo teor dos documentos que há em ev.1-out6 e out7, afere-se que a autora recebeu benefício
de 7/3/17 até 19/7/17.

Há 3 laudos médicos que são posteriores à DCB. Vejamos seus conteúdos.

Em 30/8/17 o médico assistente afirmou que a autora "apresenta compressão de hérnia discal
e lombalgia irradiada. Limitação parcial para algumas atividades laborativas." 

Em 12/9/17, afirmou-se: " cervicalgia e lombalgia intensa que piora aos esforços físicos após
trauma anterior... protusão discal ... c/ compressão raiz nervosa e nódulos... em uso de ... e
fisioterapia; encontra-se inmpossibilitada para o trabalho."

Em 25/9/17, afirmou-se: "portadora de dor por todo corpo priincipalmente articulações. Sem
melhora com repouso ou analgésicos. Dor incapacitante."

Esses relatos foram descritos por 3 médicos diferentes, sendo um especialista em medicina do
trabalho, o segundo ortopedista e o terceiro neurologista.

Por serem emitidos por médicos distintos e com conteúdo convergente, sendo todos  emitidos
em datas posteriores, e próximas, à DCB, são suficientes a comprovar que o estado de
incapacidade perdurou após a DCB.
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O teor desses laudos poderia ser confrontado com o teor das perícias administrativas
realizadas pelo INSS. Com efeito, geralmente, os peritos do INSS apontam concretamente os
laudos médicos que lhe foram apresentados; e muita vez, no exame físico que realizam,
demonstram que as conclusões que há nos laudos de médico-assistente estão equivocadas. 

Contudo, houve inércia do INSS no campo probatório. 

Quando apresentou a contestação, não acostou as cópias dos laudos de perícia administrativa.

A parte autora comprovou, de forma suficiente, que permaneceu incapacitada após a DCB. O
INSS não apresentou prova em sentido contrário.

A perícia judicial foi realizada em 11/7/18.

O perito apontou o seguinte exame físico: "Não apresenta hipotrofias. Refere dor em região
lombar com piora a digito pressão leve. Teste de Lasegue negativo. Reflexos patelares e
Aquileus sem alterações" (ev.12).

A patologia que a autora porta está sujeita a momentos de agudização que geram
incapacidade.

O laudo pericial comprova que, quando de sua elaboração, a autora estava apta.

O recurso deve ser provido em parte, com o restabelecimento do benefício e a fixação da
DCB na data da perícia judicial, ou seja, 11/7/18.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6179688099 desde a cessação
(19/7/17) e a pagá-lo até a 11/7/2018 (DCB).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282179v6 e do código CRC 1aaf2558.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0004316-35.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE NICO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE NICO DA SILVA em
face do acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto mantendo a sentença,
que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Alega o embargante, em síntese, omissão em relação a vários dos 89 (oitenta e
nove) itens elencados em seu recurso inominado, constante do evento 55.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

O embargante pretende a modificação do acórdão, uma vez que não concorda
com sua fundamentação, que acolhendo os termos do laudo do perito do juízo concluiu pela
ausência de incapacidade para o trabalho.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Ademais, é prescindível rebater todas as alegações aduzidas pelo recorrente,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Código de Processo Civil
atual.

 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.   INDEFERIMENTO   DA   INICIAL.   OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
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1.  Os  embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se   a  
suprir   omissão,  afastar  obscuridade,  eliminar contradição  ou  corrigir  erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.  O  julgador  não  está  obrigado a responder a todas as questões suscitadas   pelas  
partes,   quando  já  tenha  encontrado  motivo suficiente  para  proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489  do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar  as  questões  capazes  de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.  No  caso,  entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente  mandamus  e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com   base   em   jurisprudência  desta  Corte 
Superior  acerca  da possibilidade  de  litispendência  entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária,  na  ocasião  em  que  as  ações intentadas objetivam, ao final,  o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.   Percebe-se,   pois,   que  o  embargante  maneja  os  presentes aclaratórios  em  virtude, 
tão  somente, de seu inconformismo com a decisão  ora  atacada,  não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios  previstos  no  art.  1.022  do  Código  de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) 

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.       

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277887v2 e do código CRC a1db6c69.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 184



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 112/599

0017056-34.2017.4.02.5052 500000275520 .V17 JES10621© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0017056-34.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARINALVA VICENTE DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a ao
pagamento do benefício de auxílio doença desde a data fixada na perícia em 12/07/2016
(Evento 1, OUT17, fl. 04)  e mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o prazo
de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sentença.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

A sentença fixou a DIB na DII. Aliás, a bem da verdade a DII fixada na perícia
foi julho/2017 mas o MM. Juiz estabeleceu a DIB em  12//07/2016 com base laudo
particular.

Ocorre que não houve DER em período próximo que justifique a fixação da DIB na DII
fixada pelo perito judicial e muito menos a baseada em laudo particular.

O artigo 60, §1º, da Lei 8.213/91 estabelece a DER como um marco temporal para os efeitos
financeiros.

Nesses casos, a jurisprudência pátria é no sentido de fixar a DIB na data em que o INSS pode
ter ciência da incapacidade, já que não houve DER durante a incapacidade.

A Turma Nacional de Uniformização em mais de uma oportunidade reiterou o entendimento de
que o beneficio e devido da data da apresentação em Juízo do laudo pericial, conforme
seguintes informes:

(...)

Destarte, caso o beneficio, apos indeferimento ou cancelamento administrativa, seja concedido
judicialmente, seu termo inicial devera ser obrigatoriamente fixado quando ilidida a
presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativa ou seja, na data do laudo
pericial, contados da data em que o INSS foi formalmente cientificado.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, para que seja observado o marco temporal para
fixação da DIB conforme a jurisprudência, ou seja, na data da efetivação da intimação
sobre o laudo judicial (29/06/2018 - conforme certidão datada de 02 de julho de 2018) ou em
último caso na data da DII fixada pelo próprio perito.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 185



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 113/599

0017056-34.2017.4.02.5052 500000275520 .V17 JES10621© JES7027

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

O perito médico judicial diagnosticou (Evento 13, OUT37) Seqüela de AVC, Hipertensão
Arterial, Perda da Visão e Depressão e concluiu que “conforme avaliação pericial atual fora
concluído que a autora possui incapacidade para qualquer atividade laborativa, de forma
temporária. Apresenta alterações importantes ao exame físico/mental e documentos médicos e,
não tem condições de retornar ao trabalho, por enquanto. Entendo que deverá manter-se
afastada para que reavalie o quadro atual e o tratamento utilizado com médico assistente.
Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução, será sugerido seu afastamento
temporário do mercado de trabalho pelo período de 90 (noventa) dias para tratamento e
posterior reavaliação, sendo a data de início da incapacidade comprovada em julho de 2017”.

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, que constata a existência da enfermidade e
da incapacidade, bem como dos laudos médicos apresentados nos autos, concluo que a
requerente apresenta incapacidade para o exercício de atividade laboral desde julho de 2017.

(...)

Quanto ao termo inicial, uma vez que a incapacidade restou comprovada em julho de 2017, ou
seja, depois da data do requerimento administrativo para prorrogação do benefício em
24/11/2015 e depois da cessação do benefício em 25/05/2016, entendo que deve ser concedido
o auxílio doença desde a data fixada na perícia em julho/2017 (laudo 12//07/2016 - Evento 1,
OUT17, fl. 04), quando o autor comprova que estava incapacitado e ostentava a qualidade de
segurado e cumprimento da carência.

Saliento que a parte autora poderá pleitear administrativamente a conversão do benefício
em aposentadoria por invalidez, caso consiga comprovar a incapacidade definitiva.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o réu ao pagamento do benefício de
auxílio doença desde a data fixada na perícia em 12/07/2016 (Evento 1, OUT17, fl. 04)  e
mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da data da sentença. Julgo improcedente o pedido de aposentadoria por
invalidez, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  coordenadora na prefeitura                     

Data de nascimento: 07/03/1970                    

Grau de escolaridade: ensino médio

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2. A  autora recebeu benefício no período de 03/11/2014 a 25/05/2016.  
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Após a cessação do benefício, submeteu-se a exames periciais administrativos
em  21/07/2016, 20/12/2016 e 07/04/2017 (Evento 11 - OUT34), o que comprova que a autora
requereu novo benefício durante todo esse período. 

Consta do Evento 1 - OUT7, que houve pedido de reconsideração apresentado em
21/06/2016,  bem como pedido de concessão de novo benefício em 02/03/2017.  Consta do
evento 1 - OUT8, requerimento de novo benefício apresentado em 27/10/2016. Note-se que
consta, ainda, do CNIS (Evento 11 - OUT36) o indeferimento de dois requerimentos de
concessão de auxílio-doença.

Não procede, pois, a afirmação do recorrente no sentido de que não houve DER em período
próximo que justifique a fixação da DIB na DII fixada pelo perito judicial [julho/2017] e
muito menos a baseada em laudo particular.

A sentença fixou a DIB em 12/07/2016. Quanto a ter sido fixada DII com base em laudo
particular, há que se considerar o seguinte:

As doenças diagnostificadas por ocasião da perícia foram:  Sequela de AVC – I69,
Hipertensão Arterial – I10, Perda da Visão – H54, Depressão – F32.

O perito considerou comprovada a data de início da incapacidade em julho de 2017,
conforme avaliação ao exame físico/mental e documentos médicos apresentados.

Uma vez que foram apresentados, segundo o laudo pericial, um exame e dois atestados
médicos, datados os últimos de 18/07/2016 e 06/07/2017, presume-se ter sido constatada a
comprovação da data de início da incapacidade a partir do último atestado, que atestava
ausência de condições laborais.

Considerou, ainda, que a incapacidade decorre do agravamento do quadro comprovado aos
documentos médicos apresentados e, descritos acima.

A sentença, ao concluir que "deve ser concedido o auxílio doença desde a data fixada na
perícia em julho/2017 (laudo 12//07/2016 - Evento 1, OUT17, fl. 04)", equivocou-se.

Com efeito, a perícia não se refere ao laudo constante do Evento 1, OUT17, fl. 04, datado
de julho de 2016, mas apenas aos dois laudos acima referidos (datados de 18/07/2016 e
06/07/2017), os quais não constam dos autos.

Para além disso, o perito claramente fixou a DII em julho de 2017 (e não em julho de
2016), como se infere das págs.6/7 do laudo (evento 13); e é tal data (julho de 2017) que
foi referida na fundamentação da sentença ("Nesse contexto, diante do laudo pericial
judicial, que constata a existência da enfermidade e da incapacidade, bem como dos laudos
médicos apresentados nos autos, concluo que a requerente apresenta incapacidade para o
exercício de atividade laboral desde julho de 2017.")

III.      Conclusão.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR  PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
apenas para fixar a DIB em 06/07/2017.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275520v17 e do código CRC 10ee28e8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5019686-97.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PAULA SIQUEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

"...  Em que pese à sentença tenha entendido que inexiste incapacidade autoral, vale destacar,
que em verdade, a requerente se encontra definitivamente incapacitada para o labor, sendo
certo que a mesmo jamais terá condições de voltar a exercer suas atividades normalmente.
Isto porque, conforme se insere do laudo médico juntado aos autos, elaborado pelo Dr.
Armando Barbosa Salles (CRM-ES 5205) que acompanha o quadro clínico da Requerente, a
autora se encontra incapaz de exercer suas atividades laborais:    ...            Tanto é verdade
que, a autora gozou de benefício previdenciário pelo período de 28.09.2010 até 17.07.2018,
em virtude das mais diversificadas doenças ortopédicas. Vejamos:  ....       Ademais, o fato da
autora sofrer uma doença degenerativa não exclui sua incapacidade para o labor habitual,
que garante ao segurado o benefício previdenciário. Assim, embora o laudo pericial produzido
pelo médico do juízo tenha concluído pela capacidade obreira, por considerar a doença que
acomete a autora de cunho degenerativo, certo é que consignou que a autora sofre de
fibromialgia e alterações degenerativas ortopédicas em articulações.  Todavia, sendo a doença
autoral de cunho de degenerativo, certo é que a manutenção da autora no exercício de suas
atividades laborais acarretará a progressão da doença. Ademais, a enfermidade a fibromialgia
reconhecida em laudo pericial gera uma dor intensa que incapacita ao exercício de atividades
laborais e são por ele agravadas.   ... Portanto, considerando os referidos laudos e aqueles
juntados com a inicial, não há como considerar que a autora encontrase capaz para o
exercício de atividades laborais. Destarte, verificada a incapacidade autoral, deve ser reforma
a sentença proferida, para que seja a ré condenada ao pagamento do benefício da
aposentadoria por invalidez desde da cessação do benefício concedido administrativamente
(17.07.2018), com juros e correção monetária. Sucessivamente, requer a reforma da sentença
com concessão do benefício do auxílio doença previdenciário, que deverá retroagir a data da
cessação do benefício concedido administrativamente (17.07.2018) com juros e correção
monetária, devendo ser mantido pela autarquia com data indefinida, uma vez que a mesma
pode convocar a requerente para a realização de nova perícia administrativa, a fim de
averiguar sua capacidade, a qualquer tempo. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Profissão:           auxiliar de serviços gerais (cf. ev.18).              

Data de nascimento:           1/6/1981                    

Grau de escolaridade:  ensino fundamental completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A inicial não refere a profissão da autora.

O laudo pericial afirma que laborou como auxiliar de serviços gerais (cf. ev.18).

O CNIS refere período como segurada especial de 17/7/2007 a 31/12/2009; e como
empregada da empresa SERDEL Serviços e Conservação Ltda a partir d e25/3/2009 até
6/9/2018.

Depois do início desse vínculo, a partir de 8/6/2010 até 17/7/18 a autora esteve quase que
ininterruptamente recebendo auxílio-doença (evento 28-out2, págs.19/22).

3.  O perito confirmou que a autora porta fibromialgia.

O último benefício recebido encerrou-se em 17/7/18.

Dos laudos de médico-assistente juntados à inicial (evento1 laudo6 a laudo20) todos  foram
emitidos em data muito anterior à DCB.

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

4.  O recurso contem, em seu corpo, fotocópia de um laudo lavrado em 24/7/18, poucos dias
após a DCB.

Relata tendinite supra espinhal no ombro direito; epicondilite lateral no cotovelo direito
e tenossinovite; informa "H.P.P. = fibromialgia". Sugere afastamento do trabalho.

Tal laudo de médico assistente é lacônico.

O laudo pericial afirma que a autora "apresenta alterações degenerativas incipientes, não
agudizadas, as quais não sofrem interferência do labor habitual."  (ev.18, n. 7) e foi explícito
ao excluir a existência de incapacidade.

Não há como excluir a conclusão do perito apenas com base no teor do referido laudo de
médico assistente.

Quanto aos vários outros laudos, como referi, foram emitidos muito antes da DCB.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n.º 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281887v5 e do código CRC 5b1274af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5016987-36.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Do cerceamento do direito de defesa. O Exmo. Magistrado julgou improcedente o feito, única e
exclusivamente, pela suposta ausência de incapacidade laboral atestada pelo perito do juízo.
Ao longo da instrução processual foi realizada uma perícia judicial. O laudo do Perito
Judicial, Dr. Bruno Passamani Machado, médico do trabalho, anexo no evento 28, constatou
que o Demandante é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, com AVC pregresso, porém,
no seu entender, tais patologias não configuram incapacidade para a atividade habitual de
comerciante. Todavia, o laudo pericial deixou de apreciar que o Autor além de possuir
Hipertensão Arterial Sistêmica, após ter sofrido AVC em 2013, necessitou de várias entradas
nos serviços de urgência hospitalar, tendo sido novamente tomografado e diagnosticado com
encefalomalácia de absorção e consequente perda de tecido cerebral o que configura quadro
neurológico irreversível. Desse modo, em setembro de 2018, o médico do trabalho Dr.
Salomão Tiussi Moura (CRM nº 1879), atestou: (...) apresenta surtos psicóticos com
agressividade, ansiedade e depressão com ideias suicidas, refratárias à terapêutica específica,
o que o impede, DEFINITIVAMENTE, de exercer qualquer atividade laboral.”(GRIFO). Desta
forma, caso não seja produzida a avaliação com o profissional gabaritado para esclarecer por
completo o quadro clínico do Sr. Juscelino Ferreira dos Santos, restará prejudicada a análise
da ação em apreço e, destarte, não terá o Poder Judiciário garantido a busca pela verdade
real dos fatos. Neste sentido, prudente trazer o entendimento dos Tribunais Regionais
Federais:     ......     Ora, Nobres Julgadores, a prova médica pericial É O PRINCIPAL MEIO
DE PROVA nos benefícios por incapacidade, SENÃO O ÚNICO, para que o Segurado atue na
produção da prova. Ademais, cabe ressaltar que, em atestado anexo aos autos, o Dr. Salomão
Tiussi Moura, referiu expressamente que o Autor está definitivamente incapaz de exercer
qualquer atividade laboral. A gritante divergência entre os pareceres indica, ao menos, dúvida
quanto à incapacidade laboral do Sr. Juscelino Ferreira dos Santos. Em situações como essa,
é necessário agir com prudência, evitando que se ‘’empurre’’ para o campo de trabalho o
Segurado, quando, na verdade, o mesmo não possui mínimas condições para tanto.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento: 07/07/1971. 
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Escolaridade: Fundamental incompleto. 

Profissão: "Ex-dono de lanchonete" (cf. laudo, ev.28).

2.  O autor sofreu um acidente vascular cerebral e recebeu auxílio-doença no período de
21/2/13 a 22/7/2016.

A perícia que o julgou apto, realizada em 22/7/16, consignou que o autor, na ocasião, estava
com marcha normal, eutrófico, eupnéico, com movimentos corporais coordenados, senso
crítico e raciocínio lógico preservados. Em suma, não detectou sequelas. O ato de cessação foi
devidamente motivado (ev.10-out1, p.21).

Com a inicial há apenas um laudo de médico-assistente, em ev.1-laudo9. Os demais
documentos são receituários e laudos de exames complementares (ev.1-laudo10).

Tal laudo, de 4/9/18, afirma que o autor "apresenta surtos psicóticos com agressividade,
ansiedade e depressão com ideias suicidas, refratárias à terapêutica específica, o que o
impede, DEFINITIVAMENTE, de exercer qualquer atividade laboral.” (ev.1, laudo9).

Esse laudo foi analisado pela perícia do INSS que, motivamente, excluiu a configuração de
incapacidade com base no relato nele tratado (ev.10, out1, p.23).

O laudo pericial está adequadamente fundamentado. Afirmou que "O periciando é portador
de Hipertensão Arterial Sistêmica. Conforme constatado, o reclamante apresentou AVC
pregresso sem sequelas e, atualmente, não apresenta elementos que denotem limitações
restrições para a atividade declarada de comerciante (dono de bar)."

O perito descreveu minuciosamente o exame físico realizado (item 6, ev.28).

É inviável excluir a conclusão a que chegou o perito - cuja imparcialidade devo supor e tendo
em vista a acurada fundamentação declinada no laudo - apenas com base no laudo de médico
assistente referido.     

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281889v7 e do código CRC 4de62a65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5019052-04.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO
ANALISADO. OMISSÃO. .EMBARGOS PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo NOEMAR SEYDEL LYRIO
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto  pela parte autora
e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Alega o embargante que foi
deferida em primeira instância a assistência judiciária gratuita, razão pela qual deve
ser suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários, nos termos do art. 98, § 1º, incisos I
e VI, do CPC.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, constantes
do decisum embargado. 

Assiste razão ao embargante. A parte final do acórdão deve ser alterada para
constar a seguinte redação:

“Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor corrigido da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.”

Pelo exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, consoante a fundamentação antes exposta.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275040v6 e do código CRC af18e1fc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5016144-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REGINALDO GONZAGA DE SOUSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO GONZAGA DE
SOUSA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão e/ou restabelecimento
de benefício previdenciário.

Alega o embargante, para fins de prequestionamento, omissão quanto da análise
do recurso inominado, eis que não foi avaliada a incapacidade sob a ótica da profissão do
autor (ajudante de pedreiro). Aduz, em síntese, que o perito judicial não justificou suas
conclusões, o que suprime o exercício da ampla defesa e do contraditório e viola o disposto
no art. 473 do CPC. Sustenta que as considerações da parte sequer foram analisadas, valendo-
se o juízo de "motivos genéricos". Diz que nem o exame pericial nem o magistrado fazem a
detida análise da patologia juntamente com a condição social do autor.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275348v3 e do código CRC 111a7fc0.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5014775-42.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FABIO ABILIO RIGO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO ABÍLIO RIGO em face
do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a
sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de requerimento administrativo de
prorrogação do benefício cessado por limite médico.

Alega o embargante a nulidade da sentença, uma vez que o autor apresenta
incapacidade que o impossibilita de exercer qualquer atividade laboral definitivamente e o
indeferimento administrativo configura resistência inequívoca do INSS. Aduz que o lapso
temporal entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação não é óbice para o
processamento do pedido autoral. Cita precedentes que anularam sentenças em casos
análogos por não entenderem configurada a ausência do interesse de agir.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275502v5 e do código CRC fdad8716.
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Informações adicionais da assinatura:
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RECURSO CÍVEL Nº 5002418-27.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SHIRLEI SOUZA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SHIRLEI SOUZA DA SILVA
em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado do INSS para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, eis que a
autora não supriu a carência de retorno.

Alega o embargante que embora o perito tenha fixado a DII em 05/2017 pela
aplicação do princípio do in dubio pro misero houve omissão quanto à fixação da DII na data
do requerimento administrativo, em 22/08/2018, data em que a embargante possuía a
qualidade de segurado. Sustenta que a jurisprudência entende que a data do requerimento
administrativo deve ser a data de início do benefício.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275805v5 e do código CRC a29c9e1f.
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RECURSO CÍVEL Nº 5001048-13.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OZIEL FARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso
inominado por ele interposto apenas para reduzir o patamar da multa fixada na sentença e
para fixar que a apuração do quantum debeatur deverá ocorrer nos termos fixados no acórdão.

Alega o embargante que a concessão judicial de benefício previdenciário não
impede a revisão administrativa pelo INSS, mesmo durante o curso da demanda. Defende a
aplicação do artigos 71 e 101 da Lei 8.213/91. Aduz que os exames periódicos
administrativos visam evitar a continuidade do pagamento do benefício quando não mais
estiver presente a situação de incapacidade/invalidez que foi pressuposto para a sua
concessão. Diz que a DCB não pode estar atrelada a um evento futuro sem data
definida. Requer seja sanada a omissão para declarar a obrigatoriedade do segurado em
submeter-se a exame médico, bem como a possibilidade de revisão do benefício em tela caso
a perícia médica administrativa verifique a inexistência de condições clínicas que levaram a
seu deferimento, consoante art. 71 da Lei 8.213/91.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não há a omissão apontada pela autarquia embargante. Consta do acórdão item
específico acerca da DCB. Confira-se:

"3. RECURSO DO INSS.

3.1. DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na Lei
13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência
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das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Ocorre que o perito do Juízo afirmou que o autor aguarda tratamento cirúrgico. 

Uma hipótese tal qual a presente não foi objeto do julgamento do tema 164 da TNU. Em
casos tais qual o presente, entendo que tal precedente não é vinculativo. 

Com efeito, o § 9º do art. 60 da Lei 8213/91 padece de inconstitucionalidade parcial. Não há
como fazê-lo incidir aos casos nos quais a recuperação do autor depende de uma cirurgia.
Havendo sua incidência em casos tais, ter-se-á a violação do princípio da dignidade da pessoa
humana, ao suspender-se um benefício previdenciário de um segurado do qual se sabe – há
convicção médica – que dele necessita, fazendo-o com base numa suposição abstrata (prevista
em lei) de melhora, presunção abstrata que vai de encontro à conclusão pericial (que
condicionou a recuperação a uma prévia cirurgia). 

Em casos tais, dever-se-á aguardar a realização da cirurgia e, caso seja realizada, submeter o
autor a uma perícia administrativa para aferir a eventual recuperação da capacidade
laborativa (na hipótese de a autora afirmar que se recusa a realizar a cirurgia, o benefício
deve ser convertido em aposentadoria por invalidez).

Reconheço a inconstitucionalidade parcial e afasto a incidência na referida norma no caso
concreto.

Por tal razão, deixo de fixar DCB."

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276673v4 e do código CRC 304f3004.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:14
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 192



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 131/599

5001048-13.2018.4.02.5002 500000276673 .V4 JES10672© JES7027

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 192



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 132/599

5002994-20.2018.4.02.5002 500000282157 .V2 JES7027© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5002994-20.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIALDO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a pagar
AUXÍLIO-DOENÇA. Não houve fixação de DCB.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto; 

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias; 

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; 

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 04/01/1968 

Profissão: AJUDANTE DE PÁTIO 

Grau de Instrução: ANALFABETO (cf. laudo, ev.12).

2. DCB.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
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164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Em casos nos quais há necessidade de cirurgia para que haja recuperação da capacidade
laboral, entendo que a referida tese não deve ser aplicada. É necessário que o segurado, caso
queira seja submetido à cirurgia (porque não é obrigado a tanto), realize tal cirurgia e que
haja, após tal procedimento, uma avaliação pericial. Também entendo que tal tese não deve
ser aplicada em casos nos quais há doença rara ou quadro muito complexo. 

É esse o caso dos autos, como adiante explicitarei.

O perito detectou que a autora porta lombalgia em face de artrose e hérnia discal.   Fixou DII
em maio de 2018.

O perito afirmou que provavelmente há necessidade de cirurgia, como se infere da resposta ao
quesito n. 17, verbis:

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)
periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? 

R: Tempo mínimo para recuperação da capacidade laborativa de 01 ano. O tratamento deve
ser coordenado pelo médico assistente, visto que vai depender do acompanhamento do autor.
O tempo mínimo foi estimado levando-se em consideração o estágio atual patológico, assim
como a história natural da doença e as possibilidades terapêuticas existentes. Provavelmente
tratamento cirúrgico, cabendo ao médico assistente tal decisão.

Logo, considero inviável fixar DCB em um caso tal qual o presente. 

Reconheço a inconstitucionalidade parcial e afasto a incidência na referida norma no caso
concreto. 

Pelo exposto, nesse ponto o recurso deve ser desprovido.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).
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No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4.  Multas diárias.

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

"... impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação
até o restabelecimento."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
benefício (quando este tem valor equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, uma vez que mantive a sentença
quanto à não-fixação de DCB, deve a mesma incidir. Não obstante, reputo alto o valor fixado,
pela mesma razão já apontada anteriormente, de modo que reduzo-a para o valor de R$ 50,00
por dia.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para reduzir a primeira multa para R$
100 por dia de atraso e a segunda para R$ 50,00 por dia (em caso de cessação indevida).
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Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282157v2 e do código CRC e17ef745.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 193



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 136/599

5000161-26.2018.4.02.5003 500000282168 .V5 JES7027© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5000161-26.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ERONILTON BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Com todo respeito ao r. Sentença deve ser modificada para julgar procedente o pedido
porquanto o contradizente emissor do laudo, ora informa que o "Requerente não compareceu
no ato pericial", do nada apresenta laudo e informa não haver incapacidade, contrariando
todas as provas produzidas, ademais incompleto não analisa todas enfermidades, somente
Espondiloartrose (CID: M47.8), abaulamento discal na coluna lombar (CID: M51), e
osteoartrite de joelhos ou gonoartrose (CID: M17), quando laudos exames mencionam:
laudos: DOR LOMBAR CRÔNICA; ESPONDILODIXOARTROSE DIFUSA; DISCOPATIA
DEGENERATIVA DIFUSA; ESTENOSE FORAMINAL EM NÍVEIS L3-L4, L4-L5, L5- S1 DE
CARATER DEGENERATIVO PIORANDO À POSIÇÃO SENTADO, OSTOSTOOSE E
SOBRECARGA MECÂNICA POLIARTRALGIA DE EVOLUÇÃO CRÔNICA RX Joelho D –
REDUÇÃO ESPAÇO ARTICULAR FÊMURO-TIBIAL MEDIAL RX do Joelho E –
ESTEÓFITO NA EMINÊNCIA INTERCONDILIANA LATERAL Ressonância Magnética da
Coluna Lombar – ESPONDILOARTROSE LOMBAR INCIPIENTE; ABAULAMENTO DISCAL
DIFUSO EM L3-L4, COM PROTUSÃO POSTERIOR PARAMEDIANA À DIREITA DE BASE
LARGA DESCENDENTE, COMPRIME O SACO DURAL E REDUZ AMPLITUDE DOS
FORAMES NEURAIS, ABAULAMENTO DICAL DIFUSO EM L4-L5, COM PROTUSÃO
LÁTEROFORAMINAL À ESQUERDA, RUPTURA DE FIBRAS DO ÂNGULO FIBROSO,
TOCA O SACO DURAL E REDUZ AMPLITUDE DOS FORAMES NEURAIS, MANTÉM
PROXIMIDADE COM A RAIZ NEURAL INTRAFORAMINAL DE L4; PROTUSÃO DISCAL
LÁTERO-FORAMINAL À DIREITA EM L5-S1, REDUZINDO SUA AMPLITUDE E
MANTENDO PROXIMIDADE COM A RAIZ NEURAL INTRAFORAMINAL DE L5 Portanto o
Sr Perito não responde aos quesitos analisando todas enfermidades, nem considera a profissão
de taxista, nem os laudos acostados aos autos, dentre eles o de fls 4 do EVENTO 1 - COMP3
que diz: CARATER DEGENERATIVO PIORANDO À POSIÇÃO SENTADO, idade,
qualificação, escolaridade, não tendo como disputar e conseguir vaga em um mercado de
trabalho cada vez mais exigente, justificando o pedido inicial que requer seja a r. Sentença
reformada julgando procedente o pedido inicial.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de ação de conhecimento que objetiva a condenação do INSS à
concessão/restabelecimento de benefício previdenciário, cumulado com pedido de pagamento
de valores retroativos.
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Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099 / 95.

Ao compulsar os autos, verifiquei que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não
compareceu ao local designado para realização da perícia bem como, até a presente data, não
apresentou qualquer justificativa.

Destarte, é forçoso concluir que este feito não merece prosperar ante a falta de interesse da
parte autora.

Ante o exposto, determino a extinção do processo, sem RESOLUÇÃO do mérito, ex vi art. 51,
I da Lei nº 9.099/95.

Caso venha a ser interposto recurso, após certificação da tempestividade, intime(m)-se a(s)
parte(s) recorrida(s) para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o
prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Não havendo interposição recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Intimem-se.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: taxista                            

Data de nascimento:  28/11/1961                                  

Grau de escolaridade: ?

2.  A inicial acostou dois atestados de médico assistente, quais sejam: 

(1) emitido em 3/5/18: dor lombar crônica; RNM indicando esondilodiscoartrose difusa,
discopatia degeneratiav e estenose foraminal l3-l4, l4-l5 e l5-s1; "piora à posição sentada
prolongada, ortostase e sobrecarga mecânica (ev.1-comp3,p.4).

(2) emitido em 7/3/18: quadro crônico e radiológico compatível com doença degenerativa de
coluna lombar; poloartralgia de evolução crônica (ev.1-comp3,p.5)

A perita do Juízo detectou as seguintes doenças: "Espondiloartrose (CID: M47.8),
abaulamento discal na coluna lombar (CID: M51), e osteoartrite de joelhos ou gonoartrose
(CID: M17)." (ev.31). 

Ao descrever o exame físico, a perita do Juízo consignou o seguinte: "Mobilidade da coluna
vertebral: preservada, teste de lasègue negativo, teste de Patrick negativo, teste de Spurling
negativo."

A perita concluiu que não havia incapacidade para a função declarada.
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O laudo está adequadamente fundamentado e a perita aponto concretamente o exame físico
realizado, bem como os testes desempenhados, que deram suporte à sua conclusão.

Ante a disparidade de conclusões a que chegaram a perícia judicial e laudos particulares
apresentados pelo autor, incide o entendimento consolidado no enunciado nº 8 da Turma
Recursal do Espírito Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo
médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular.”
(DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282168v5 e do código CRC 4005dae3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5002281-45.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROGERIO CHAVES ARAUJO (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PENDÊNCIA DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA
TUTELA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA.
CABIMENTO, APÓS DECURSO DO PRAZO FIXADO. VALOR
DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS em face de sentença que o condenou a conceder benefício previdenciário à
parte autora, deferindo a medida antecipatória de tutela e fixando o prazo de trinta dias para
implantação do benefício, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

O recorrente alega que o Min. Luiz Fux proferiu decisão atribuindo efeito
suspensivo, até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF), bem como alega a
ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a obrigação de fazer
espontaneamente. Diz que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 para
cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001
é de 60 dias. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o enriquecimento sem causa
de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros. Menciona a Súmula 410
do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da sentença para que (i) seja fixada a TR com
oíndice de correção monetária; (ii) seja fixado o prazo de 45 dias para cumprimento da tutela,
com revogação da multa cominada; ou (iii) caso mantida a multa, seja reduzido o respectivo
valor. 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.
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O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base
nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.
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DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA TUTELA

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida
ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide
a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que
o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento
do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº
10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante
requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua
incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida
antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo
a multa diária a 8,85% desse valor.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº
9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO para alterar o critério de correção monetária, nos termos
explicitados no presente voto-ementa, bem como para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o
valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267299v3 e do código CRC f6e98d84.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5019882-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LEITE (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a : "(i) averbar como especiais os períodos de 4.7.1987 a
6.11.1989; 1.12.1990 a 28.12.1990; 1.1.1991 a 26.2.1992; 20.7.1996 a 1.2.1999; 27.11.1999
a 8.9.2017; e (ii) conceder benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição, sem a incidência do Fator Previdenciário, de nº 166.867.393-0, a partir do
requerimento administrativo (DER: 16.8.2018)."

Alega o recorrente que:

a sentença recorrida deverá ser reformada, conquanto não observou a legislação aplicável ao
caso concreto, especialmente, no que diz respeito aos requisitos necessários para que o tempo
de serviço do segurado autor fosse convertido de especial para comum

 

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.

Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
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perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como vigilante.

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

Relativo aos períodos de 4.7.1987 a 6.11.1989, laborado na empresa Servitran Vigilância e
Transporte de Valores Ltda., 1.12.1990 a 28.12.1990, laborado na empresa Rio Forte –
Serviços Técnicos de Vigilância Ltda.; 1.1.1991 a 26.2.1992, laborado na Abase – Vigilância e
Segurança Ostensiva Ltda.; e 20.7.1996 a 1.2.1999, laborado na Patrimonial Segurança Ltda.
os PPP’s emitidos pelo sindicato representante da categoria profissional (Sindicato dos
Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo – SINDSEG-
GV/ES) informam que o autor trabalhou na função de vigilante, portando arma de fogo,
revólver calibre 38, em razão das empresas mencionadas somente possuir postos de vigilância
armada, no período.

Para o lapso de 7.11.1999 a 8.9.2017, o PPP emitido pela empresa Visel Vigilância e
Segurança Ltda. é claro ao informar que, nesse período, o autor exerceu a função de vigilante,
no setor operacional, tendo como atribuições: preservar a integridade das pessoas e a
segurança do ambiente e patrimônio; vigiar dependências em áreas privadas, portanto arma
de fogo durante a jornada de trabalho, de modo permanente e habitual.

Através desses elementos de provas, entendo ser possível reconhecer como especiais as
atividades da parte autora, nos períodos de 4.7.1987 a 6.11.1989; 1.12.1990 a
28.12.1990; 1.1.1991 a 26.2.1992; 20.7.1996 a 1.2.1999; 27.11.1999 a 8.9.2017, como
vigilante armado, por restar comprovada a exposição ao agente nocivo da periculosidade, que
é o porte de arma de fogo no exercício da função.
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A atividade de vigilante/vigia expõe o trabalhador a perigo que não pode ser integralmente
rechaçado pelo uso de equipamentos de proteção, sendo evidente que não existe EPI
totalmente eficaz para tal função – ou seja, não há colete a prova de balas, capacete ou
qualquer outro equipamento que garanta, em 100% dos casos, a incolumidade da vida e da
saúde de um vigilante numa hipótese de infortúnio oriundo de sua atividade laboral.

Outrossim, considerando as funções que lhe competem, a atividade de vigilante carrega
consigo elevadíssimo nível de estresse, o qual sabidamente tem aptidão para desencadear
diversos malefícios à saúde do indivíduo, mormente quando vivenciado de modo habitual e
permanente no ambiente de trabalho – realidade inegavelmente constatada no ambiente dos
vigilantes.

Neste ponto, importante relembrar a lição do STJ no sentido de que as normas regulamentares
que preveem os agentes e as atividades consideradas nocivas são meramente exemplificativas,
não excluindo a possibilidade de que outras que lá não constem sejam caracterizadas como
especiais, o que me parece ser o caso do vigilante, diante do evidente quadro de
periculosidade a que está exposto.

Ainda, deve-se levar em contar que nos termos do art. 193 da CLT, a atividade de vigilante
consta como ‘atividade de risco’, ao estabelecer como operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aquelas atividades
que "implicam exposição permanente com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, bem
como as funções que expõem permanentemente o trabalhador a "roubos e outras espécies de
violência física nas atividades profissionais e de segurança pessoal ou patrimonial".

A conversão em tempo comum dos lapsos ora reconhecidos como especiais (fator 1,4),
acrescenta 9 anos, 6 meses e 25 dias ao tempo de contribuição calculado administrativamente
(28 anos, 1 mês e 2 dias), suficientes para a concessão de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição desde a DER (16.8.2018).

O art. 29-C, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 13.183/2015, estabelece que o segurado que
preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não
incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante
da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de
requerimento da aposentadoria, for:

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de
contribuição de trinta e cinco anos; ou

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de
contribuição de trinta anos.

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de
tempo de contribuição e idade.

Na data do requerimento administrativo de benefício, o autor, nascido em 1.8.1958, contava
com 60 anos e 1 mês de idade, que somado ao tempo de contribuição aqui realizado (37 anos,
7 meses e 27 dias), resulta num total de mais de 95 (noventa e cinco) pontos, fazendo, desse
modo, jus a aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário.

II.3. Divirjo do entendimento fixado na sentença.

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar que o
mesmo usava arma de fogo.
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Ocorre que o que diz respeito às empresas Servitran (04/07/87 a 06/11/89); RioForte
(01/12/90 a 28/12/90); ABASE (01/01/91 a 26/02/92) e Patrimonial (20/07/96 a 01/02/99),
aferi que todas se encontram com situação cadastral "baixada" ou "inapta" quanto ao CNPJ (a
aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não deve
ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.3. Período de 07/11/99 a 08/09/2017.

O autor laborou como vigilante na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 - PPP8, fl. 6).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período deve ser
qualificado como especial.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.
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Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000272403v5 e do código CRC 081efc90.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:32
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 196



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 147/599

5015537-58.2018.4.02.5001 500000270741 .V4 JES15119© JES15119

RECURSO CÍVEL Nº 5015537-58.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILTON OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS EM QUE SE
ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E
58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE
RISCO (TNU - PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CTPS,
EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA QUE ENCERRARAM SUAS
ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA
4ª REGIÃO. IUJEF N. º 5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014).
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
face da sentença que o condenou a averbar como tempo especial, os períodos de atividades de
05/11/1990 a 21/01/1991; 01/06/1993 a 11/08/1997 e 16/12/1997 a 07/02/2011. 

Alega o recorrente que:

Os períodos em que o autor laborou como vigilante, mas não houve comprovação de uso de
arma de fogo (05/11/90 a 21/01/91, 01/06/93 a 11/08/97 e 16/12/97 a 07/02/11), não merecem
ser considerados como tendo sido de atividades especiais. A CTPS informa a função de
vigilante, mas nada comprova acerca do uso de arma de fogo. O PPP emitido pelo sindicato
não serve como prova, pois os sindicatos de categoria profissional não têm legitimidade para
emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário, ainda que a empresa empregadora esteja extinta.
Os sindicatos de categoria profissional têm por objetivo principal a defesa dos interesses
econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus associados. Logo, os sindicatos não têm
isenção para atestar as condições de trabalho de seus associados. Os sindicatos tendem a se
basear na declaração unilateral do empregado e a atestar somente o que convém ao
empregado. Nenhuma norma legal atribui ao sindicato o poder de se substituir ao empregador
na atribuição de atestar as condições do ambiente de trabalho a que o empregado se sujeita. O
sindicato de categoria profissional só está autorizado a emitir o PPP para trabalhadores
avulsos a eles vinculados (art. 272, § 5º, IN 45/2010). Nos demais casos, formulário emitido
por sindicato tem o mesmo valor probatório que o formulário emitido por pessoa que não é
representante legal do empregador nem seu preposto: ou seja, não vale nada. Tampouco se
pode presumir que a atividade de vigilante envolve o uso de arma de fogo, já que em grande
parte dos casos isso não ocorre, como é comum em locais de grande circulação de pessoas

 

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.
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Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a Turma
Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma
Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades
perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados
em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras
espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no precedente citado,
a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma,
pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão expressa na
CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o julgamento, a TNU
passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como especial após
5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel.
Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015).
Posteriormente a própria TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e
considerou que, além do laudo técnico ou documento similar, a nocividade das condições de
trabalho podem ser comprovadas por laudo técnico ou elemento material equivalente, (nesse
sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110. DOU: 12/9/2017; Julgamento:
23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção.
Petição n. 10.679-RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como vigilante apenas
com base no relato dessa função na CTPS do autor:

No que se refere ao objeto do recurso, a sentença dispôs o seguinte:

(...)

Importante ressaltar que considerei os contratos de trabalhos assinados na CTPS, pois, a
obrigação tributária é do empregador e estando regular a CTPS, esta goza de presunção de
legitimidade. Portanto, os períodos que merecem decisão a respeito da especialidade, segundo
documentos que constam nos autos são:
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Passo agora a analisar a existência dos Perfis inerentes as atividades posteriores a
28/04/1995, pois, para os períodos anteriores a mera assinatura da CTPS na função legitima a
especialidade do trabalho.

Existem duas modalidades de Perfis, uns regularmente preenchidos pelas empresas
contratantes do serviço de vigilância e outros preenchidos pelo Sindicato da categoria em
razão do fechamento das respectivas empresas contratantes.

Tenho por certo que, o CNIS acima reproduzido comprova, ao menos, que o trabalho existiu e
a CTPS confirma que foi na função de vigilante, restando aos Perfis descrever a habitualidade
no trabalho armado, o que foi feito.

Em contestação, a Autarquia previdenciária defende a improcedência do pedido combatendo
ponto por ponto da inicial, inclusive questiona a existência de periculosidade.

Passo a decidir.

A atividade de vigilante, até 28.04.1995 – data em que entrou em vigor a nova redação do art.
57 da Lei de Benefícios, alterada pela Lei 9.032/95 –, é considerada assemelhada a atividade
de “guarda”, a qual era essencialmente considerada como especial pela legislação de
regência (Anexo do Decreto n. 58.831/64, código 2.5.7), exigindo-se do segurado apenas a
comprovação do exercício da função (ou de outras a ela equiparadas, como as de “vigia” e
“vigilante”).

Após tal data, o reconhecimento da especialidade do trabalho de guardas e vigilantes passou a
exigir a comprovação da periculosidade laboral, providência normalmente atingida pela
demonstração do uso de arma de fogo de modo habitual e permanente:

(...)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECONHECIMENTO
DA ESPECIALIDADE DOS PERÍODOS. VIGILANTE. EQUIPARADO À FUNÇÃO DE
GUARDA, PREVISTA NO ROL DO DECRETO Nº 53.831/64. ATIVIDADE ESPECIAL
COMPROVADA. LAUDOS, PPP E PROVA TESTEMUNHAL. APOSENTADORIA ESPECIAL
CONCEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DIÁRIA. I - Deve ser observado
o enquadramento do trabalho suportado pela parte Autora como atividade exercida em
condições especiais, de acordo com as regras previdenciárias vigentes à época do efetivo
exercício da atividade. II - Até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de
serviço prestado em atividade especial poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero
enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol
expedido pelo Poder Executivo (Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79), exceto para o ruído
(nível de pressão sonora elevado) e calor, para os quais exigia-se a apresentação de LTCAT;
ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos
aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. III - Para o período entre a publicação
da Lei nº 9.032/95 (28/04/1995) e a expedição do Decreto nº 2.172/97 (05/03/1997), há
necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos,
sendo a comprovação feita por meio dos formulários SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e
DIRBEN 8030. Posteriormente ao Decreto nº 2.172/97, faz-se mister a apresentação de Laudo
Técnico. IV - A jurisprudência desta Eg. Corte é pacífica quanto à possibilidade de
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enquadramento analógico dos vigilantes/vigias na categoria profissional dos guardas. V - Por
parte do período bastava a comprovação do exercício de atividade prevista no Decreto nº
53.831/64 e durante a outra parte do período trabalhado, prova testemunhal em conjunto com
laudos técnicos e anotações da CTPS, permitem a conclusão de que o Autor laborou em
condições especiais, sempre portando arma de fogo. VI - Assim, reconhecida a especialidade
dos períodos, faz jus o requerente ao benefício da aposentadoria especial pleiteada por ter
alcançado tempo superior aos 25 anos exigidos pela legislação. VII - Não merece reforma a r.
sentença, também, no que tange à aplicação de correção monetária e juros, por ser esta a
sistemática do Manual para Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça
Federal, por meio da Resolução n.º 561, de 2 de julho de 2007 (juros de 1% e correção
monetária pelo INPC), à vista da inconstitucionalidade do art. 100, parágrafo 12, da
Constituição (STF - ADIs n.º 4357 e 4425, Rel. Min. Aires de Britto, j. 13 mar. 2013) -
Manutenção dos honorários, consoante o art. 20, parágrafo 4º do CPC. VIII -Aposentadoria
Especial concedida. (APELRE 201402010080084, Desembargador Federal ANTONIO
HENRIQUE C. DA SILVA, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::07/01/2015.)

Num primeiro momento, a jurisprudência se assentou no sentido de que este reconhecimento
de trabalho especial por periculosidade apenas se manteve até 05.03.1997, véspera da entrega
em vigor do Decreto 2.172/1997, instrumento legislativo que excluiu as menções a tal fator de
risco.

Todavia, a jurisprudência recente do STJ não acolhe mais o posicionamento de que a
periculosidade tenha deixado de ser fator de risco abarcado pela previdência social a partir
de 06.03.1997. Pelo contrário, segundo o pacífico entendimento da Corte Cidadã, havendo
demonstração da existência da periculosidade laboral em caráter habitual e permanente, é
cabível o reconhecimento da especialidade do período:

Nesse sentido, segue o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE.
SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES
PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA
LEI 8.213/1991). ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO FIXADA NA
TNU. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se
desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997
e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da
legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 2. Contudo, o art. 57, da
Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que
exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade
física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os
decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais
possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do
trabalhador. 4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo
Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a
tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente,
não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à
atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente. 6. No caso dos
autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram
que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a permanente exposição

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 197

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112047/regulamento-dos-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-de-1997-decreto-2172-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11349949/artigo-57-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11349556/artigo-58-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11349949/artigo-57-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11349808/par%C3%A1grafo-3-artigo-57-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112047/regulamento-dos-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-de-1997-decreto-2172-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109253/regulamento-da-previd%C3%AAncia-social-decreto-3048-99
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11349949/artigo-57-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1160355/artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652150/par%C3%A1grafo-1-artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/430144/artigo-202-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651462/inciso-ii-do-artigo-202-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112047/regulamento-dos-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-de-1997-decreto-2172-97


05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 151/599

5015537-58.2018.4.02.5001 500000270741 .V4 JES15119© JES15119

à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial. 7. Recurso Especial
do INSS a que se nega provimento. (REsp 1410057, Min. Rel. NAPOLEAO NUNCES MAIA
FILHO, Primeira Turma, DJE: 11/12/2017).

Sendo assim, é possível reconhecer a atividade de vigilante como especial mesmo após
5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma
permanente, não ocasional, nem intermitente.

Na hipótese dos autos, nos períodos controversos, os PPP’s, inclusive os emitidos pelo
sindicato representante da categoria profissional, dão conta de demonstrar que em todos eles
a parte autora exerceu a função de “vigilante/vigilante patrimonial”, fazendo uso ou
autorizado a portar arma de fogo durante a jornada de trabalho, de modo permanente e
habitual.

Todos os períodos aduzidos na petição inicial constam na CTPS do autor, na função de
vigilante, podendo servir como meio de prova para comprovar as especialidades das
atividades até 28.4.1995, em decorrência da presunção por categoria profissional.

Os PPP’s emitidos pelo sindicato representante da categoria profissional, na ausência da
empresa empregadora em atividade, é documento apto a comprovar a nocividade da atividade.
Aqui se tem que ter em mente a periculosidade, pois, nos autos consta a CTPS assinada como
vigilante. De outro lado, se a empresa deixou de existir não se pode transformar o dever do
empregador em ônus para o trabalhador, pois, da mesma forma que a jurisprudência unânime
admite que se reconheça período assinado na CTPS que o patrão deixa de contribuir, devemos
nos ater a inscrição da CTPS, qual a atividade exercida e admitir que o representante da
categoria supra a falta do empregador, jamais retirar um direito do segurado. A emissão de
PPP é dever do empregador, na ausência, o Sindicato supre.

Nota-se que pelas próprias atribuições das atividades informadas nesses PPP’s, já se pode
compreender que no exercício da função de vigilante, o autor, constantemente, esteve exposto
a risco à sua integridade física, até de morte, no desempenho da proteção ao patrimônio e vida
de terceiros.

É notório que a atividade de vigilante/vigia expõe o trabalhador a perigo que não pode ser
integralmente rechaçado pelo uso de equipamentos de proteção, sendo evidente que não existe
EPI totalmente eficaz para tal função – ou seja, não há colete a prova de balas, capacete ou
qualquer outro equipamento que garanta, em 100% dos casos, a incolumidade da vida e da
saúde de um vigilante numa hipótese de infortúnio oriundo de sua atividade laboral.

Outrossim, deve-se ter em mente que, considerando as funções que lhe competem, a atividade
de vigilante carrega consigo elevadíssimo nível de estresse, o qual sabidamente tem aptidão
para desencadear diversos malefícios à saúde do indivíduo, mormente quando vivenciado de
modo habitual e permanente no ambiente de trabalho – realidade inegavelmente constatada no
ambiente dos vigilantes.

Neste ponto, importante relembrar a lição do STJ no sentido de que as normas regulamentares
que preveem os agentes e as atividades consideradas nocivas são meramente exemplificativas,
não excluindo a possibilidade de que outras que lá não constem sejam caracterizadas como
especiais, o que me parece ser o caso do vigilante, diante do evidente quadro de
periculosidade a que está exposto.

Ainda, deve-se levar em contar que nos termos do art. 193 da CLT, a atividade de vigilante
consta como ‘atividade de risco’, ao estabelecer como operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aquelas atividades
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que "implicam exposição permanente com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, bem
como as funções que expõem permanentemente o trabalhador a "roubos e outras espécies de
violência física nas atividades profissionais e de segurança pessoal ou patrimonial"

Assim, com base nesses elementos de provas, reconheço como especiais os períodos
vindicados pelo autor, a saber:

Os respectivos períodos geram para o autor um acréscimo de 08 anos, 06 meses e 07 dias.

Somando-se o período acima, ao período apurado pelo INSS, o autor passa a ter 35 anos, 04
meses e 24 dias de tempo de contribuição, o que legitima a concessão da Aposentadoria por
tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

 

II.3. Divirjo do entendimento fixado na sentença.

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar que o
mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que, quanto  aos períodos questionados no Recurso Inominado, no que diz respeito às
empresas Poliseg (período de 05/11/90 a 21/01/91); ABASE (período de 01/06/93 a 11/08/97)
e CJF (período de 16/12/97 a 07/02/2011), aferi que todas se encontram com situação
cadastral "baixada" ou "inapta" quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicita
cao.asp).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em empresa
especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou
não uso – de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de presumir
que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
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fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso de arma
de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não deve
ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000270741v4 e do código CRC 4ab0c6ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5010278-82.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL MENDES NETO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. COBRADOR. ENQUADRAMENTO EM CATEGORIA
PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DO PORTE DE
ARMA DE FOGO. RECURSO DO INSS PROVIDO. EM PARTE (APENAS QUANTO
AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS).

1. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interpostos pelo INSS em face da sentença
(Evento 22) que reconheceu a especialidade das atividades exercidas na função de cobrador
de 20/06/1990 a 28/04/1995, data anterior a promulgação da Lei 9.032/95 em 29/04/1995.
Ademais, reconheceu a especialidade das atividades exercidas na função de vigilante no
período entre 26/08/1999 a 30/11/2017.

Além disso, o juízo a quo determinou que a correção monetária deve seguir a
TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017. Os juros moratórios até a
expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de remuneração da
caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009).

O INSS requer a reforma da sentença, sob a alegação de que a equiparação da
função de vigilante a função de guarda só é possível quando comprovado o uso de arma de
fogo. Afirma, ainda, que, no período posterior ao Decreto nº 2.172 de 05/03/1997 não há
nenhum item relativo a periculosidade, independentemente do uso de arma de fogo. O
recorrente entende que o exercício de atividades com exposição à arma de fogo não é nocivo
à saúde.

Por fim, requer a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de
tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp
1.384.418/SC e, subsidiariamente, requer a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a
definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até que
seja definida a modulação dos efeitos da Decisão proferida no RE 870.947.

 

2. Fundamentação

A função de vigilante e a aposentadoria especial
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O reconhecimento da especialidade do trabalho por enquadramento profissional
no Decreto 53.831/1964 e no Anexo II do Decreto 83.080/1979 era possível antes da vigência
da Lei 9.032/1995, ou seja, até 28/4/1995. Sendo assim, para comprovar o desempenho de
atividade especial bastava ao segurado evidenciar o enquadramento profissional ou
demonstrar através de prova documental (ou outros meios) que o seu ambiente de trabalho
implicava exposição a situações prejudiciais à saúde ou à integridade física. A jurisprudência
majoritária indica não haver taxatividade nas atividades profissionais previstas nos referidos
quadros anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Com efeito, ao analisar o tema ora
enfocado, a TNU fixou a seguinte premissa: “A equiparação a categoria profissional para o
enquadramento de atividade especial, fundada que deve estar no postulado da igualdade,
somente se faz possível quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a
insalubridade, a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na
categoria paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar.”
(TNU,  PEDILEF nº 200651510118434, DJ de 25/11/2011).

Nessa linha, no que refere à atividade de vigilante, a Súmula 26 da TNU
definiu que “A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de
guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.” (DJ de 22/6/2005).

Registre-se que, para configurar a especialidade para a função de vigilante por
meio do enquadramento por equiparação, mesmo antes da vigência da Lei 9.032/95 era
necessário que houvesse porte de arma. Nesse sentido é a súmula 10 da TRU da 4ª Região,
verbis: “É indispensável o porte de arma de fogo à equiparação da atividade de vigilante à
de guarda, elencada no item 2.5.7 do anexo III do Decreto nº 53.831/64.”  (o incidente que
deu origem a essa súmula – Incidente n. 2006.72.95.002950-3/SC – analisou caso no qual se
pretendia a conversão como especial de período trabalhado como vigilante de 27/5/1993 a
5/3/1997).

Nessa linha, a jurisprudência da TNU estava consolidada no sentido de que a
atividade de vigilante seria considerada especial – desde que houvesse porte de arma – até o
advento do decreto que regulamentou a Lei 9.032/1995, qual seja, o Decreto 2.172, de
5/3/1997. Nesse sentido pode-se citar o que decidiu a TNU no PEDILEF
05028612120104058100 (DOU de 02/05/2014).

Ocorre que em 2015 a jurisprudência da TNU se alterou.

Como referi, antes não aceitava que a função de vigilante fosse considerada
especial após 6/3/1997 (PEDILEF 05028612120104058100, de 2/5/14). Não obstante, a
TNU, interpretando recente jurisprudência do STJ, passou a aceitar que o tempo laborado
como vigilante seja considerado especial inclusive no período posterior a 5/3/1997. 

Com efeito, na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a TNU novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito do
STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
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não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a
mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de
atividades perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos
acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos
ou outras espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no
precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85.
Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão
expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o
julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado
como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da
função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico, nos termos da tese que
restou assim fixada: “(...) 14. Assim, entendo que esta Turma de Uniformização deve rever o
seu entendimento, em sintonia com a jurisprudência do STJ, fixando a tese de que é possível
o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo
periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior a 05/03/1997, desde que laudo
técnico comprove a permanente exposição à atividade nociva. (...)” (TNU. PEDILEF nº
50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU
de 06/11/2015).

Referido entendimento vem sendo mantido pela TNU, como se denota da
seguinte decisão, recentemente lavrada: “A Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, para: (i)
reafirmar a tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com
exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à
vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento
material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de
arma de fogo; e (ii) anular o acórdão da Turma Recursal de origem, para que esta promova
a adequação do julgado de acordo com a premissa jurídica acima fixada.” (TNU. Pedido
50005473020154047000. Rel. Sérgio de Abreu Brito. Data da Decisão: 21/06/2018).

 

Jurisprudência da 1ª TR-ES.

No que refere ao período posterior a 5/3/97 e em face da alteração da
jurisprudência da TNU ocorrida em 2015, adotei a princípio entendimento mais restritivo do
que o da TNU, somente viabilizando o reconhecimento de atividade especial para o vigilante
se PPP descrevesse que o trabalho se dava em situação de risco anormal, como ocorreria, por
exemplo, no caso de vigilantes que trabalhassem em transportes de valores. Nesse sentido:
Processo n. 0020527-98.2016.4.02.5050/01 (1ª TR-ES, sessão de 22/11/2017). Contudo, a
maioria desta 1ª TR-ES aderiu à jurisprudência da TNU, razão pela qual passei também a
curvar-me ao referido entendimento. Nessa linha, no julgamento do Processo n.0014827-
10.2017.4.02.5050/01, esta 1ª TR-ES definiu o que segue: “... O período anterior a
05/03/1997 ou mesmo posterior, conforme jurisprudência acima, somente pode ser
enquadrada como especial a atividade de vigilância quando essa se dá com o uso de arma de
fogo – o que foi comprovado. A atividade foi enquadrada por analogia à atividade de
guarda, a qual exigia o uso de arma de fogo. (...)” (1ª TR-ES. Processo n.0014827-
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10.2017.4.02.5050/01. Rel. Juiz Leonardo Lessa. Sessão de 14/6/2018).  Ou seja, o atual
entendimento da 1ª TR-ES não mais exige que se descreva que, além do porte de arma,
haja submissão a algum risco anormal.

Passei desde então a adotar o referido entendimento.

 

A prova do uso permanente e habitual de arma de fogo.

Observa-se que, no caso dos autos, há discussão sobre eventual impossibilidade
de se enquadrar a atividade de vigilante após 28/04/1995, data em que entrou em vigor a Lei
9.032/95.

Contudo, o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na função
de vigilante se dá através da comprovação do permanente uso de arma de fogo por laudo
técnico ou prova material equivalente (PPP, por exemplo), sendo o período anterior ou
posterior a vigência da referida lei.

Percebe-se, então, analisando o que foi decidido em sentença e os documentos
apresentados, que o juízo a quo decidiu de forma acertada ao reconhecer a especialidade dos
períodos em que há informação no PPP a respeito da utilização de arma de fogo.

No caso dos autos, portanto, a sentença não merece ser reformada.

O PPP apresentado informa na descrição das atividades exercidas, o autor fez
uso habitual de arma de fogo. Desse modo, entendo que o período de 26/08/1999 a
30/11/2017 deve ser reconhecido como tempo especial de serviço.

 

Da contagem do tempo de contribuição

O INSS, em sede administrativa, reconheceu 34 anos, 01 mês e 15 dias de
tempo de contribuição. Considerando os períodos de tempo especial de serviço reconhecidos,
somam-se 09 anos, 01 mês e 26 dias, totalizando 43 anos, 03 meses e 10 dias de tempo de
contribuição.

Nome: MANOEL MENDES NETO
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                  12.455                 1,00                        12.455   34     1   15
20/09/1990 30/03/1993                     923                 0,40                            369     1    -      4
01/04/1993 28/04/1995                     758                 0,40                            303    -      9   29
26/08/1999 30/11/2017                   6.672                 0,40                          2.669     7     3   23

 Total:                        15.796   43     3   10
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Não restam dúvidas, no entanto, de que o autor faz jus a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

Da correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência
do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
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possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base
nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

3. Conclusão

Sem custas e sem honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/1995).

Deferido o pedido de antecipação da tutela, devendo o INSS implantar o
benefício no prazo de 30 dias corridos (DIP na data do acórdão), a partir da intimação da
APSDJ, ora determinada.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo INSS (apenas no que refere ao critério de correção e juros; restando, quanto ao mais,
mantida a sentença).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275512v5 e do código CRC 7b13de4c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5001882-19.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GELSO PIOTO (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DO PORTE DE
ARMA DE FOGO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

 

1. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interpostos pelo INSS em face da sentença
(Evento 54) que extinguiu sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento da
especialidade do período de 01/01/2011 a 17/01/2011 e reconheceu a especialidade das
atividades exercidas na função de vigilante nos períodos de 02/01/1995 a 08/01/1995; de
29/04/1995 a 16/09/2002; de 10/01/2003 a 31/12/2010; de 01/01/2011 a 30/12/2015 e de
01/01/2016 a 31/05/2018. Além disso, o juízo a quo reafirmou a DER e, consequentemente,
concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS requer a reforma da sentença, sob a alegação de que: (i) os períodos em
que o autor laborou como vigilante entre 10/01/03 e 17/02/11 e de 07/01/11 a 30/12/15 não
merecem ser considerados como tendo sido de atividades especiais, já que não houve
comprovação de uso de arma de fogo; (ii) a equiparação da função de vigilante a função de
guarda só é possível quando comprovado o uso de arma de fogo; (iii) no período posterior ao
Decreto nº 2.172 de 05/03/1997 não há nenhum item relativo a periculosidade,
independentemente do uso de arma de fogo, entendendo que o exercício de atividades com
exposição à arma de fogo não é nocivo à saúde e (iv) a decisão do juízo a quo violou os
princípios da separação dos poderes, da seletividade na prestação dos benefícios
previdenciários, do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio.

 

2. Fundamentação

A função de vigilante e a aposentadoria especial

O reconhecimento da especialidade do trabalho por enquadramento profissional
no Decreto 53.831/1964 e no Anexo II do Decreto 83.080/1979 era possível antes da vigência
da Lei 9.032/1995, ou seja, até 28/4/1995. Sendo assim, para comprovar o desempenho de
atividade especial bastava ao segurado evidenciar o enquadramento profissional ou
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demonstrar através de prova documental (ou outros meios) que o seu ambiente de trabalho
implicava exposição a situações prejudiciais à saúde ou à integridade física. A jurisprudência
majoritária indica não haver taxatividade nas atividades profissionais previstas nos referidos
quadros anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Com efeito, ao analisar o tema ora
enfocado, a TNU fixou a seguinte premissa: “A equiparação a categoria profissional para o
enquadramento de atividade especial, fundada que deve estar no postulado da igualdade,
somente se faz possível quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a
insalubridade, a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na
categoria paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar.”
(TNU,  PEDILEF nº 200651510118434, DJ de 25/11/2011).

Nessa linha, no que refere à atividade de vigilante, a Súmula 26 da TNU
definiu que “A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de
guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.” (DJ de 22/6/2005).

Registre-se que, para configurar a especialidade para a função de vigilante por
meio do enquadramento por equiparação, mesmo antes da vigência da Lei 9.032/95 era
necessário que houvesse porte de arma. Nesse sentido é a súmula 10 da TRU da 4ª Região,
verbis: “É indispensável o porte de arma de fogo à equiparação da atividade de vigilante à
de guarda, elencada no item 2.5.7 do anexo III do Decreto nº 53.831/64.”  (o incidente que
deu origem a essa súmula – Incidente n. 2006.72.95.002950-3/SC – analisou caso no qual se
pretendia a conversão como especial de período trabalhado como vigilante de 27/5/1993 a
5/3/1997).

Nessa linha, a jurisprudência da TNU estava consolidada no sentido de que a
atividade de vigilante seria considerada especial – desde que houvesse porte de arma – até o
advento do decreto que regulamentou a Lei 9.032/1995, qual seja, o Decreto 2.172, de
5/3/1997. Nesse sentido pode-se citar o que decidiu a TNU no PEDILEF
05028612120104058100 (DOU de 02/05/2014).

Ocorre que em 2015 a jurisprudência da TNU se alterou.

Como referi, antes não aceitava que a função de vigilante fosse considerada
especial após 6/3/1997 (PEDILEF 05028612120104058100, de 2/5/14). Não obstante, a
TNU, interpretando recente jurisprudência do STJ, passou a aceitar que o tempo laborado
como vigilante seja considerado especial inclusive no período posterior a 5/3/1997. 

Com efeito, na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº
50138641620114047201, a TNU novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito do
STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão
tomada pelo STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente
versasse sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113)
não fez a restrição imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a
mesma Lei n.º 12.740/12 modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de
atividades perigosas, considerando como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos
acentuados em virtude da exposição a inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos
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ou outras espécies de violência física. Então, ao contrário da conclusão extraída no
precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que a revogada Lei n.º 7.369/85.
Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo STJ, pois há previsão
expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo o
julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado
como especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da
função, que deverá ser comprovada por meio de laudo técnico, nos termos da tese que
restou assim fixada: “(...) 14. Assim, entendo que esta Turma de Uniformização deve rever o
seu entendimento, em sintonia com a jurisprudência do STJ, fixando a tese de que é possível
o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo
periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior a 05/03/1997, desde que laudo
técnico comprove a permanente exposição à atividade nociva. (...)” (TNU. PEDILEF nº
50138641620114047201. Rel. Juiz Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU
de 06/11/2015).

Referido entendimento vem sendo mantido pela TNU, como se denota da
seguinte decisão, recentemente lavrada: “A Turma Nacional de Uniformização, por
unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, para: (i)
reafirmar a tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com
exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à
vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento
material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de
arma de fogo; e (ii) anular o acórdão da Turma Recursal de origem, para que esta promova
a adequação do julgado de acordo com a premissa jurídica acima fixada.” (TNU. Pedido
50005473020154047000. Rel. Sérgio de Abreu Brito. Data da Decisão: 21/06/2018).

 

Jurisprudência da 1ª TR-ES.

No que refere ao período posterior a 5/3/97 e em face da alteração da
jurisprudência da TNU ocorrida em 2015, adotei a princípio entendimento mais restritivo do
que o da TNU, somente viabilizando o reconhecimento de atividade especial para o vigilante
se PPP descrevesse que o trabalho se dava em situação de risco anormal, como ocorreria, por
exemplo, no caso de vigilantes que trabalhassem em transportes de valores. Nesse sentido:
Processo n. 0020527-98.2016.4.02.5050/01 (1ª TR-ES, sessão de 22/11/2017). Contudo, a
maioria desta 1ª TR-ES aderiu à jurisprudência da TNU, razão pela qual passei também a
curvar-me ao referido entendimento. Nessa linha, no julgamento do Processo n.0014827-
10.2017.4.02.5050/01, esta 1ª TR-ES definiu o que segue: “... O período anterior a
05/03/1997 ou mesmo posterior, conforme jurisprudência acima, somente pode ser
enquadrada como especial a atividade de vigilância quando essa se dá com o uso de arma de
fogo – o que foi comprovado. A atividade foi enquadrada por analogia à atividade de
guarda, a qual exigia o uso de arma de fogo. (...)” (1ª TR-ES. Processo n.0014827-
10.2017.4.02.5050/01. Rel. Juiz Leonardo Lessa. Sessão de 14/6/2018).  Ou seja, o atual
entendimento da 1ª TR-ES não mais exige que se descreva que, além do porte de arma,
haja submissão a algum risco anormal.

Passei desde então a adotar o referido entendimento.
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A prova do uso permanente e habitual de arma de fogo.

Observa-se que, no caso dos autos, há discussão sobre eventual impossibilidade
de se enquadrar a atividade de vigilante após 28/04/1995, data em que entrou em vigor a Lei
9.032/95.

Contudo, o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas na função
de vigilante se dá através da comprovação do permanente uso de arma de fogo por laudo
técnico ou prova material equivalente (PPP, por exemplo), sendo o período anterior ou
posterior a vigência da referida lei.

Percebe-se, então, analisando o que foi decidido em sentença e os documentos
apresentados, que o juízo a quo decidiu de forma equivocada ao não reconhecer a
especialidade dos períodos em que há informação no PPP a respeito da utilização de arma de
fogo e reconhecer a especialidade das atividades em que não houveram a referida
comprovação.

O fato de que em alguns PPPs constam como “exposição a fatores de risco” o
“disparo de arma de fogo, intencional ou não”, não é capaz de caracterizar a atividade como
especial, pois não comprova o uso de arma de fogo por parte do empregado.

No caso dos autos, portanto, a sentença merece ser reformada, conforme
demonstração a seguir.

- 02/01/1995 a 28/04/1995 (VISEL Vigilância e Segurança LTDA): o autor
trabalhou na função de vigilante, porém não apresentou nenhum documento acerca deste
período capaz de comprovar o uso de arma de fogo, não sendo possível a equiparação com a
função de guarda. Não reconheço a especialidade.

- 29/04/1995 a 05/03/1997 (VISEL Vigilância e Segurança LTDA): o autor
trabalhou na função de vigilante e apresentou PPP confirmando o uso de arma de fogo neste
período. Reconheço a especialidade.

- 06/03/1997 a 16/09/2002 (VISEL Vigilância e Segurança LTDA): Não
reconheço a especialidade, pois não há qualquer informação a respeito do uso de arma de
fogo.

- 10/01/2003 a 17/01/2011 (VISEL Vigilância e Segurança LTDA): Não
reconheço a especialidade, pois não há qualquer informação a respeito do uso de arma de
fogo.

- 06/10/2006 a 12/11/2007 (PROSSEGUR): Reconheço a especialidade, pois na
descrição das atividades desempenhadas pelo autor há informação a respeito do uso de arma
de fogo.
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- 01/11/2011 a 30/12/2015 (SVA segurança e vigilância armada): Não reconheço
a especialidade, pois não há qualquer informação a respeito do uso de arma de fogo.

- 01/01/2016 a 31/05/2018 (G4S vanguarda, segurança e vigilância): Reconheço
a especialidade, pois na descrição das atividades desempenhadas pelo autor há informação a
respeito do uso de revólver calibre 38.

 

Da contagem do tempo de contribuição

O INSS, em sede administrativa, reconheceu 25 anos, 10 meses e 10 dias de
tempo de contribuição. Considerando os períodos de tempo especial de serviço reconhecidos,
somam-se 02 anos, 01 mês e 25 dias, totalizando 28 anos, 1 mês e 04 dias de tempo de
contribuição.

Nome: GELSO PIOTO
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/01/1980 03/11/2005                   9.439                 1,00                          9.439   25   10   10
29/04/1995 05/03/1997                     677                 0,40                            271    -      8   28
06/10/2006 12/11/2007                     403                 0,40                            161    -      5     9
01/01/2016 11/04/2018                     832                 0,40                            333    -    10   29
12/04/2018 31/05/2018                       50                 1,40                              70    -      2     9

 Total:                        10.274   28     1   24

No entanto, o autor, mesmo com os períodos reconhecidos nesta decisão, não
faz jus a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

3. Conclusão

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995.

Revogo a tutela provisória deferida na sentença. Intime-se a APSDJ para
revogar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277764v7 e do código CRC 31a83edf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5015386-92.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ DA ROCHA FARIA (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODOS
EM QUE SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE SUJEIÇÃO A CONDIÇÕES
ESPECIAIS (ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91). VIGILANTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE RISCO (TNU -
PEDILEF 50083668120124047110; STJ, 1ª SEÇÃO. PETIÇÃO Nº. 10.679-
RN). INVIABILIDADE DE SE QUALIFICAR A ESPECIALIDADE DO
PERÍODO APENAS COM O REGISTRO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE
NA CTPS, EXCETO NOS CASOS DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA
QUE ENCERRARAM SUAS ATIVIDADES: HIPÓTESES NAS QUAIS SE
DEVE SUPOR O USO DE ARMA (TRU DA 4ª REGIÃO. IUJEF N. º
5014494-90.2011.404.7001/PR. JULGADO EM 10/10/2014). RECURSO
DO INSS PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da sentença que o condenou a : (i) averbar como tempo especial os períodos
de 5.2.1987 a 22.6.1987; 6.1.1992 a 2.1.1996; 28.4.1997 a 28.2.1999; 21.4.1999 a
31.10.2014 e de 8.11.2014 a 13.3.2015; e (ii) conceder benefício previdenciário de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição  (sem a incidência do Fator Previdenciário) desde
o requerimento administrativo (DER: 10.11.2017).."

Alega o recorrente que:

Em relação aos períodos anteriores a 05/03/1997 não existe nenhuma comprovação do efetivo
exercício da atividade de vigilante armado, tendo o d. juiz sentenciante reconhecido a
especialidade apenas com base nas anotações inseridas na CTPS consignando que o recorrido
trabalhou como vigilante em empresas de segurança patrimonial, bem como por uma
declaração (não é PPP, porque tal documento só pode ser emitido pela empregadora, o que
não é o caso) do sindicado de categoria profissional do recorrido (SINDSEG/ES).

(...)

1.2 - Impossibilidade de enquadramento após 28/04/1995:

(...) o recorrido exerceu a atividade de vigilante, não tendo sido informado pelo empregador a
exposição a qualquer agente nocivo. Assim, não é devido o enquadramento como especial.

II . Fundamentação:

II.1. Função de Vigilante.
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Na sessão ocorrida em 11/9/2015, julgando o PEDILEF nº 50138641620114047201, a
Turma Nacional de Uniformização (TNU) novamente interpretou a jurisprudência fixada no âmbito
do STJ quando do julgamento do RESP n.º 1.306.113/SC. A TNU entendeu que em 2013, no
julgamento do PEDILEF 50136301820124047001, interpretara restritivamente a decisão tomada pelo
STJ no referido recurso especial. Com efeito, do voto do Relator do PEDILEF nº
50138641620114047201 consta o que segue: “(...) 9. Embora o leading case efetivamente versasse
sobre eletricidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.306.113) não fez a restrição
imaginada no PEDILEF 50136301820124047001. De outro giro, a mesma Lei n.º 12.740/12
modificou o art. 193 da CLT para o efeito de ampliar o rol de atividades perigosas, considerando
como tais aquelas que submetem o trabalhador a riscos acentuados em virtude da exposição a
inflamáveis, a explosivos ou à energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física. Então,
ao contrário da conclusão extraída no precedente citado, a Lei n.º 12.740 é mais abrangente do que
a revogada Lei n.º 7.369/85. Dessa forma, pensamos que o distinguish foi feito pela TNU, e não pelo
STJ, pois há previsão expressa na CLT sobre a existência de atividades perigosas. (...).” Concluindo
o julgamento, a TNU passou a admitir que o trabalho como vigilante pode ser qualificado como
especial após 5/3/1997; para tanto, deverá haver a prova da periculosidade da função, que deverá ser
comprovada por meio de laudo técnico (TNU. PEDILEF nº 50138641620114047201. Rel. Juiz
Daniel Machado da Rocha. Julgado em 11/09/2015. DOU de 06/11/2015). Posteriormente a própria
TNU abrandou os contornos de comprovação probatória e considerou que, além do laudo técnico ou
documento similar, a nocividade das condições de trabalho podem ser comprovadas por laudo
técnico ou elemento material equivalente, (nesse sentido: TNU - PEDILEF 50083668120124047110.
DOU: 12/9/2017; Julgamento: 23/2/2017).

Em recente julgado, o STJ foi além da TNU, fixando que "... é possível reconhecer a
possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma
de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade
nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente." (STJ, 1ª Seção. Petição n. 10.679-
RN. Julgado em 22/5/2019).

II.2. Objeto do Recurso.

O recurso questiona a qualificação, como especial, do período laborado como vigilante
apenas com base no relato dessa função na CTPS do autor:

Passo a analisar os períodos reconhecidos na sentença:

5.2.1987 a 22.6.1987 - Tal período não consta no CNIS. Entretanto, está presente na CTPS do
autor como laborado na empresa Essel Vigilância.

6.1.1992 a 2.1.1996 – Período laborado no Supermercado Bom Preço

28.4.1997 a 28.2.1999 – Laborado na empresa Patrimonial Vigilância

21.4.1999 a 31.10.2014- Período laborado na CJF de Vigilância.

8.11.2014 a 13.3.2015 – Autor laborou na empresa Visel Vigilância.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 200



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 168/599

5015386-92.2018.4.02.5001 500000266147 .V3 JES15119© JES10683

A mera anotação da função de vigilante, por si só não é bastante para comprovar que o
mesmo usava arma de fogo.

Ocorre que o que diz respeito às empresas Essel (5.2.1987 a 22.6.1987), Supermercado
Bom Preço (6.1.1992 a 2.1.1996), Patrimonial Vigilância (28.4.1997 a 28.2.1999) e CJF de
Vigilância (21.4.1999 a 31.10.2014) , aferi que todas  se encontram com situação cadastral "baixada"
ou “inativa” quanto ao CNPJ (a aferição foi realizada em consulta ao
site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
).

Confluem três fatores: (i) o autor estava registrado como vigilante; (ii) laborou em
empresa especializada em segurança privada; e (iii) referida empresa encerrou sua atividade há
tempos, razão pela qual não mais é possível emitir documentos que declaratórios do uso – ou não uso
– de arma por seus empregados.

Quando estão presentes tais fatores, a TRU da 4ª Região deliberou que é o caso de
presumir que o segurado, no exercício da função de vigilante, portava arma de fogo. Eis o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. PROVA
DO USO DA ARMA DE FOGO. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos da súmula 10 desta TRU, para
que a atividade de vigia seja equiparada à de guarda (código 2.5.7. do quadro anexo ao Dec.
53.831/64) e, por consequência, enquadrada como especial, é necessário o porte de arma de
fogo. 2. Reafirmação do entendimento de que "Nos casos em que o vigilante foi empregado
de empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial até a edição da Lei
9032/95, não sendo mais possível a apresentação de formulário apropriado, em face do
encerramento da empresa, é lícita a presunção do porte de arma de fogo a partir de indícios
que integram o conjunto probatório". (IUJEF 2008.70.95.002940-4, Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, D.E. 20/11/2009) 3.
Pedido de uniformização conhecido e provido, com o retorno dos autos à Turma Recursal de
origem para adequação. (TRU da 4ª Região. IUJEF n. º 5014494-90.2011.404.7001/PR.
Julgado em 10/10/2014).

A solução é adequada. Adoto o referido entendimento para considerar provado o uso
de arma de fogo nos períodos referidos.

Pelo exposto, conquanto divirja da fundamentação lançada na sentença, o recurso não
deve ser provido, visto que a conclusão adotada a partir da premissa acima lançada impõe a adoção
da mesma conclusão a que chegou a sentença.

III.3. Período de 8.11.2014 a 13.3.2015.

O autor laborou como vigilante na Visel Vigilância.

Há PPP, que informou o uso da arma no exercício da função (evento 1 – PPP7).

De acordo com o entendimento jurisprudencial da TNU e do STJ, o referido período
deve ser qualificado como especial.

III.   Juros e Correção Monetária:
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do
dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), no
que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-tributária, é
constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional “... na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos
efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência do
INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o STJ nos
julgados acima referidos.

III.2. Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta
o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese,
a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex
positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do
RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. ...”

III.3.Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão
não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a respeito
da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva do STF quando
da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do
Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários
legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de
RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução em Juizados Especiais
Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei
12.153/2009); ou

(ii) requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em
julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa decisão
definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF
(hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item
‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora não
requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do débito nos
termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora), o Juízo a quo
deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou seja: será inviável
ulterior expedição de RPV complementar.

IV.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte para reformar a sentença
APENAS quanto à correção monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem
honorários (artiog 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266147v3 e do código CRC c25775f0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5015975-84.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NELSON TAVARES SAO JOSE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. MOTORISTA. RECURSO DO AUTOR. NÃO
COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DA FUNÇÃO. RUÍDO EM
INTENSIDADE INFERIOR A TOLERADA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

I – Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, NELSON
TAVARES SÃO JOSÉ, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, não
reconhecendo a especialidade do período de 01/09/1990 a 01/10/2018 e, por consequência,
não concedeu o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega o recorrente que a função de “bilheteiro” é exercida em ambiente
insalubre com condições prejudiciais à saúde, uma vez que esteva exposto diariamente a
ruídos indesejáveis, tais como, o ronco do motor, conversação dos passageiros, barulhos dos
veículos na rua, ambulância, resgate, motos. Além disso, requer que a atividade seja
reconhecida como especial e que seja realizado o enquadramento por categoria profissional
com base nos códigos 2.4.4 do Decreto 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto 83.080/79, uma vez que
a especialidade da atividade foi devidamente comprovada pelas anotações na CTPS.

 

II – Fundamentação

1.         Eis o teor da sentença:

 

         Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

         Decido como segue.

         No caso, a parte autora requer a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição ou aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo - DER
28.6.2018 (NB: 166.866.633-0), mediante o reconhecimento de tempo de serviço especial
laborado no período de 1.9.1990 a 1.10.2018.
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         Apresentada peça de defesa, o INSS alega a inépcia da petição inicial (sustenta que o
autor não delimitou o pedido). No mérito, pugna pela improcedência do pedido, ao argumento
de que o ruído informado no PPP é inferior ao limite de tolerância previsto na legislação.

         Afasto a preliminar ora abordada, pois intimada, a parte autora emendou a inicial,
indicando os períodos que pretendem serem reconhecidos como especiais. na presente
demanda; inclusive, o próprio INSS requereu a improcedência dos pedidos com base nessa
pretensão deduzida.

 

         Conforme cópia de processo administrativo, verifico que o benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição foi indeferido sob o fundamento de falta de tempo de contribuição.
Na ocasião, o INSS computou 32 anos, 6 meses e 27 dias de tempo de serviço, não sendo
enquadrado nenhum período de atividade especial.

         O tempo de serviço alegado pelo autor consta no CNIS e foi considerado como ‘comum’
pelo INSS. A controvérsia, portanto, limita-se à comprovação da sua especialidade.

         (...)

A parte autora alega que no período de 1.9.1990 a 1.10.2018 exerceu atividades insalubres,
exposta a ruído acima do limite de tolerância, de modo habitual e permanente. Como meio de
prova juntou PPP’s.

De acordo com esses documentos, no período de 1.9.1990 a 30.9.1994, o autor exerceu a
função de “bilheteiro”, no setor de bilheteria, na empresa Viação Itapemirim, tendo como
atribuições “desempenhar diversas tarefas referentes à reserva e emissão de passagens de
ônibus, recebendo o numerário correspondente ao preço da tabela...”.

De 1.10.1994 a 1.10.2018, exerceu a função de “caixa”, no setor financeiro da rodoviária, na
empresa Viação Itapemirim e Viação Caiçara, tendo como atribuições “desenvolver atividades
de controle financeiro, englobando movimentações financeiras diárias, emitir extratos
bancários, verificação de pagamentos da matriz e filiais, informações sobre arrecadações,
conciliações bancárias, consumo de talões de cheques, cheques devolvidos, conferências de
taxas, etc.”.

Os PPP’s indicam que em todos esses lapsos o autor esteve exposto a ruído, de modo habitual
e permanente, em intensidades inferiores a 80 dB(A).

Sabe-se que para o agente físico ruído, além da necessidade do formulário ou PPP ser
baseado em laudo técnico para comprovar a sua nocividade no ambiente de trabalho, ainda
que se trate de período anterior ao advento do Decreto nº. 2.172/1997, ele só se caracteriza
como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado limite de tolerância, sendo que
só se considera tempo de serviço especial quando for comprovada a exposição em nível
equivalente de pressão sonora igual ou superior a: a) 80 dB(A), até 05.03.1997, de acordo
com o Decreto nº 53.831/64; b) 90 dB(A), entre 06.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os
Decretos nºs. 2.172/97 e 3.048/99; e c) 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, de acordo com o
Decreto nº. 4.882/2003, que alterou o Decreto nº. 3.048/99.

Neste pormenor, destaque-se que, contrariando o posicionamento anteriormente consagrado
pela Súmula nº. 32 da TNU (atualmente cancelada), o STJ definiu que o limite de tolerância
instituído pelo Decreto nº. 4.882/2003 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que,
entre 06.03.1997 e 18.11.2003, deve ser realmente considerado o patamar de 90 dB(A)
previsto nos Decretos nºs. 2.172/97 e 3.048/99 (REsp 1398260/PR).
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Ainda sobre a comprovação da nocividade do ruído, cabe destacar que recentemente a TNU,
no tema 174, fixou a seguinte tese:

(a) "a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15,
que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma;

(b) em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma" (Acórdão
publicado em 28.11.2018).

Apesar da técnica informada não estar de acordo com o entendimento da TNU, no caso
concreto, torna-se desnecessária a apresentação de laudo técnico pericial ou qualquer outro
documento equivalente, pois no próprio PPP consta indicação de que a exposição do autor ao
citado agente físico, durante toda a jornada de trabalho, deu-se dentro do limite de tolerância
previsto na legislação.

Vale ainda notar que, diante próprias atribuições, cargos e setores de atividades, não seria
possível compreender que tais se deram com exposição a ruído acima dos limites de
tolerância, por estarem ligadas mais as áreas administrativas da empresa.

Ademais, as funções desempenhadas pelo autor não estão contempladas nos róis dos Decretos
53.831/64 e 83.080/79, o que também impossibilita o enquadramento da atividade por
categoria profissional até 28.4.1995.

Com efeito, com base na documentação carreada aos autos, não reconheço como especial o
período de atividade da parte autora, de 1.9.1990 a 1.10.2018, situação que inviabiliza a
concessão das aposentadorias, tanto por tempo de contribuição integral, quanto especial.
Logo, correto o cálculo administrativo de tempo de contribuição na DER.

O autor ingressou no sistema da previdência social antes 16.12.1998 (antes da vigência da
EC/20) e para a concessão da aposentadoria proporcional teria que cumprir com idade
mínima de 53 anos (homem); tempo total de contribuição 30 anos mais o tempo adicional
(40% do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, vigência da Emenda Constitucional nº 20/98,
faltava para atingir o tempo de 30 anos de contribuição); e carência de 180 contribuições
mensais.

O autor, nascido em 11.12.1965, além de não atingir a idade mínima na DER, não cumpriu
com o tempo mínimo de contribuição (30 anos + 40% do tempo que faltava para atingir os 30
anos na vigência da EC 20/98). Até 15.12.1998, ele tinha pouco mais de 13 anos de tempo de
contribuição, de modo que necessitaria de pouco mais de 6 anos, além dos 30 anos, para se
aposentar pela forma proporcional, tempo também não cumprido na DER.

Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,

(...)
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2. Do reconhecimento da especialidade da atividade por enquadramento
em categoria profissional

O juízo a quo não reconheceu a especialidade do período de 01/09/1990 a
01/10/2018 na função de “bilheteiro” e “caixa”. Fundamentou sua decisão na inexistência das
referidas funções nos decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, impossibilitando a realização do
enquadramento em categoria profissional.

O autor, no entanto, requereu a realização do enquadramento em categoria
profissional nos códigos 2.4.4 do Decreto 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto 83.080/79. Ocorre
que estes códigos fazem referência a profissão de motorista de caminhão, ônibus ou bondes,
como é possível ver a seguir:

2.4.4 TRANPORTE RODOVIÁRIO: Motorneiros e condutores de bondes, Motoristas e
cobradores de ônibus, Motoristas e ajudantes de caminhão.

2.4.2 TRANPORTE URBANO RODOVIÁRIO: Motorista de ônibus e de caminhões de cargas
(ocupados em caráter permanente).

As atividades de “bilheteiro” e “caixa” não são compatíveis com a atividade de
motorista, não sendo possível a realização do enquadramento.

Assim, entendo que, de fato, o autor não faz jus ao reconhecimento da
especialidade das atividades exercidas nas funções de “bilheteiro” e “caixa”, devendo a
sentença ser mantida neste ponto.

 

3. Do reconhecimento da especialidade com base na exposição a agentes
nocivos à saúde. Ausência da técnica utilizada para a medição do ruído no PPP.

O juízo de 1º grau também não reconheceu a especialidade das atividades com
base na alegação de exposição a agentes nocivos de saúde, entendendo, ainda, que a
informação a respeito da técnica utilizada para a medição do ruído não se faz necessária, já
que a intensidade apurada foi menor que o limite legal e não há indicação de exposição a
outro agente nocivo.

Sendo assim, o PPP indicou exposição ao ruído em intensidade abaixo no limite
legal, além de não indicar a exposição a nenhum outro agente nocivo à saúde que pudesse
caracterizar a atividade como especial.

Desse modo, mantenho também a sentença nesse sentido, a fim de não
reconhecer a especialidade das atividades a partir de 29/04/1995.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95), tendo em vista que as provas foram devidamente analisadas pelo juízo a quo, o
qual proferiu julgado em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma
Recursal.
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III – Dispositivo

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

       Voto no sentido de  NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268019v5 e do código CRC 9d7e9bae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:29
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RECURSO CÍVEL Nº 0019082-11.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILCA DA PENHA MIRANDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NOVOS TETOS
ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E
41/03. PENSÃO POR MORTE MORTE DERIVADA DE
APOSENTADORIA INICIADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº
89.312/84. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de revisão de benefício, com atualização do salário-de-benefício que
deu origem à pensão por morte, sem qualquer limitação de tetos (menor ou maior), observado
o art. 58 do ADCT e multiplicado pelo coeficiente, e, após, reajustar o valor obtido pelos
índices de reajustamento dos benefícios em manutenção para em seguida, fixar a nova renda
mensal limitando-a aos tetos estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/03, nos termos do RE
564.354/STF, com os devidos reflexos na renda atual da pensão.

Alega a autora/recorrente que a sentença desconsiderou a existência dos outros tetos vigentes
por ocasião da concessão do benefício, a saber, maior-valor-teto e menorvalor-teto, que,
juntos coexistiam com o teto máximo do salário-de-contribuição (CLPS/1984), bem como
que o STF decidiu que, para a revisão de teto definida no RE 564.354/STF, não há qualquer
limite temporal, bastando que o segurado receba sua renda mensal em correspondência ao
salário-de-benefício, expressão do aporte contributivo, desde que observados os limites das
EC´s 20/98 e 41/03. Afirma que a jurisprudência do TRF da 4ª Região tem balizado os
critérios de cálculo que melhor se encaixam no julgamento do STF (RE 564.354). Alega,
ainda, que através do reconhecimento judicial ocorrido nos autos da Ação Civil Pública n.º
0004911-28.2011.403.6183, a recorrente faz jus ao pagamento das parcelas atrasadas,
respeitada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da referida demanda -
05/05/2011.

A presente ação foi ajuizada em 10/07/2017, mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação
Civil Pública 0004911-28.2011.4.03.6183, na qual foi proferida sentença em 30/08/2011, com
homologação do acordo firmado nos respectivos autos, pelo qual o INSS se obrigou a revisar
administrativamente os benefícios. O cronograma de pagamento dos atrasados estendeu-se até
dezembro de 2011. Assim é que a alegada interrupção do prazo prescricional na data do
ajuizamento da ação coletiva não aproveita à autora, no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que não ofende o ato jurídico perfeito a
aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda
Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de
previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar
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o novo teto constitucional (RE 564.354), deixou claro, conforme voto da relatora, Ministra
Carmem Lúcia, que a pretensão do autor/recorrido era de manter seus reajustes de acordo com
índices oficiais, conforme determinado em lei, sendo possível que, por força desses reajustes,
seja ultrapassado o antigo “teto”, respeitando, por óbvio, o novo valor introduzido pelas
Emendas, citando, ainda, para fins de elucidação do caso, trecho do voto condutor do acórdão
recorrido, segundo o qual “uma vez alterado o valor limite dos benefícios da Previdência
Social, o novo valor deverá ser aplicado sobre o mesmo salário de benefício calculado
quando da sua concessão, com os devidos reajustes legais, a fim de se determinar a nova
RMB que passará a perceber o segurado. Trata-se, sim, de manter o mesmo salário-de-
benefício calculado quando da concessão do benefício, só que agora lhe aplicando o novo
limitador dos benefícios do RGPS”.

Como se vê, o STF determinou que o índice legal de atualização dos benefícios incidisse
sobre o valor do salário de benefício (sem limitação) até a data da majoração do valor teto
pelas emendas constitucionais, para fim de aplicação dos novos valores de teto por elas
instituídos.

Ocorre que, em se tratando de benefícios concedidos antes de 05/10/1988, é incabível a
aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais  20/1998 e 41/2003. Isso
porque os benefícios foram concedidos sob a égide de outro ordenamento jurídico, no qual o
cálculo da renda mensal inicial levava em consideração o maior e o menor valor teto vigentes,
cuja existência dizia respeito às peculiaridades daquele regime previdenciário. 

Ora, excluir os limitadores do salário de benefício previstos na LOPS sem analisar a relação
dos mesmos com as demais regras do regime por ela instituído equivaleria a criar uma regime
híbrido, como bem concluiu a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, no seguinte
acórdão:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS.
EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO
ANTES DE 05.10.1988. REVISÃO INDEVIDA. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. PEDIDO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas
Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes do início do chamado "buraco
negro" em 05.10.1988, conforme já acenado por esta Turma Regional (IUJEF nº 5037022-
83.2014.404.7108, Rel. Juíza Federal Luciane Merlin Clève Kravetz, DJe 10.12.2015). 2. Em
virtude do princípio tempus regit actum, à forma de cálculo dos benefícios deve ser aplicada a
legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos, ou seja, deve ser aplicada a
legislação vigente na época da aquisição do direito à concessão do benefício, conforme
assentada jurisprudência do STF e do STJ (vg STF, RE nº 597.389; e STJ, REsp nº 1.151.363 e
REsp nº 1.310.034). 3. Portanto, a forma de cálculo dos benefícios concedidos antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com a legislação anterior à
Lei nº 8.213/91, cujos efeitos, por força do disposto em seu art. 144 retroagiram no máximo a
05.10.1988, deve observar exclusivamente a disciplina legal vigente na época do
preenchimento dos requisitos, ou seja, na época da aquisição do direito à concessão do
benefício sob a égide do regime anterior. 4. Como antes de 05.10.1988 o cálculo da renda
mensal inicial dos benefícios previdenciários do RGPS se sujeitava à observância de forma de
apuração diversa e específica, envolvendo duas parcelas em atenção ao maior e ao menor
valor teto, os novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 não podem ser
aplicados antes de 05.10.1988, porque a sua aplicação, conforme decidido pelo STF no
julgamento do RE nº 564.354/SE, está toda baseada na interpretação do sentido e do alcance
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do teto do salário-de- benefício previsto na Lei nº 8.213/1991, o qual tem uma feição
completamente própria e diversa do regime previdenciário anterior à Constituição Federal de
1988, sob pena de adoção de um regime híbrido, o que sempre foi rechaçado pela
jurisprudência do STJ em matéria previdenciária (vg 3ª Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp nº
1.238.551/PR, Rel. Des. Conv. Campos Marques, DJe 20.03.2013). 5. Pedido da parte autora
conhecido e improvido (TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO,
5000359-62.2014.404.7100, Relatora Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em
23/11/2016).

Reconheço que a 2ª turma do STF tem determinado a aplicação da tese fixada no julgamento
do RE 564.354 (Tema 76) a casos em que o benefício foi concedido antes do advento da
Constituição de 1988. Assim decidiu a 2ª Turma do STF no julgamento do RE-AgR 1085209
(Sessão Virtual de 6.4.2018 a 12.4.2018); quando o Ministro Relator proveu o recurso
extraordinário, apontou como fundamento o art. 932, V, b, do CPC, ou seja: proveu o RE
porque supôs que a decisão recorrida seria contrária a acórdão proferido pelo STF em
julgamento de recursos repetitivos (qual seja: o RE 564.354-RG - Tema 76 – que foi
explicitamente referido na decisão monocrática). O mesmo ocorreu no julgamento do RE-
AgR 1.005.133/SP, mencionado no recurso.

Não obstante isso, o Pleno do STF, ao analisar o Tema 76 de Repercussão Geral (RE
564.354), sequer mencionou a sistemática vigente no ordenamento anterior ao advento da
Constituição Federal da República de 1988. Tal situação não foi mencionada no acórdão e
tampouco nas peças eletrônicas contidas no site do STF (petição do recurso extraordinário,
contrarrazões e acórdão recorrido, oriundo da Turma Recursal de Sergipe). Evidentemente,
tratava-se de caso no qual o benefício foi concedido já na vigência da Constituição de 1988 e
sob a égide da Lei 8.213/91.

Pelo exposto, divergindo da interpretação que a 2ª turma do STF tem dado à extensão do
precedente fixado no RE 564.354, concluo que referido precedente não se aplica ao caso
concreto.  E a hipótese concreta – em que se pede a aplicação dos novos tetos previstos nas
EC 20/1998 e 41/2003 em benefício concedido na vigência da Lei 3.807/1960 (LOPS) e antes
da Constituição de 5/10/88 – deve ser analisada pelo STF em caráter principal, como objeto
de recurso extraordinário, para que a decisão final possa vincular instâncias inferiores.

Embargos declaratórios destinados a essa ponto serão considerados procrastinatórios.

Devendo ser mantida a sentença, impõe-se a condenação da recorrente vencida em custas e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252488v9 e do código CRC 223990fa.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010129-52.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JORGE LUIZ TINOCO AREAS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL – TR.
TESE FIXADA PELO STJ (TEMA 731). RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças financeiras decorrentes da
substituição da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável aos
valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 731, fixou a
tese de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada
por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto,
ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2014, não reconheceu
repercussão geral no tema (787), por se tratar de questão infraconstitucional.

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000243419v3 e do código CRC 60b9dc4d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:23
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RECURSO CÍVEL Nº 0038323-68.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PABLO VELTEN DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ÚLTIMA CONTRIBUIÇÃO
COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Alega o recorrente que a sentença considerou que o pedido de inclusão dos
salários de contribuição, reconhecidos em sentença trabalhista, deverá ser vindicado em via
própria, merecendo merece reforma nesse ponto, uma vez que o INSS não efetuou o acerto de
vínculos e remunerações no CNIS do autor, para a inclusão das contribuições efetuadas via
GPS (fls. 74-77) pela empresa Niplan Engenharia S.A, embora o segurado as tenha
apresentado no momento do requerimento administrativo. Afirma que esse acerto é
primordial na análise dos pressupostos para a concessão do auxílio-acidente, pois na medida
em que migrarem para o CNIS do autor refletirá no período de graça e na manutenção da
qualidade de segurado na condição de empregado e, por conseguinte, beneficiará o segurado,
eis que a sentença judicial trabalhista (fls. 50-65) declarou nula a dispensa do autor em
09/01/2013, efetuada pela empresa Niplan Engenharia S.A, passando o contrato de trabalho a
vigorar no período de 01/08/2012 a 06/04/2015. Assim, em que pese quando do acidente, em
25/03/2016, o autor tenha vertido contribuições ao RGPS como contribuinte individual,
encontrava-se no período de graça em relação ao vínculo laboral empregatício junto à
empresa Niplan Engenharia S.A até 15/06/2016, conforme art. 15, II, da Lei 8.213/91.

Na data do acidente (25/03/2016), o autor estava filiado ao RGPS na qualidade
de contribuinte individual. 

A sentença considerou que o autor manteve a qualidade de segurado até
15/11/2015, contudo afirma que ele reingressou no regime a partir da competência
março/2015. Não é relevante, contudo, saber se o autor perdeu ou não a qualidade de
segurado, tendo permanecido ou reingressado no RGPS anteriormente ao acidente. O fato é
que o autor, na data do acidente, era filiado como contribuinte individual e, nessa qualidade,
não fazia jus ao auxílio pretendido, a teor do art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91.

Ressalte-se que o período de graça, previsto no art. 15, diz respeito à
manutenção da qualidade de segurado, mas não da manutenção da modalidade de filiação.

A filiação (obrigatória ou facultativa) ao RGPS é inerente à atividade
remunerada exercida. A dupla filiação, por outro lado, só é possível no caso de atividades
concomitantes (art. 11, § 2º, da Lei 8.213/91).
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Uma vez que o autor encontrava-se filiado como contribuinte individual, tendo
contribuído nessa qualidade de março a maio de 2015, só poderia ser considerado filiado
também como empregado enquanto durou o contrato de trabalho - até 06/04/2015, conforme
sentença trabalhista, segundo ele. Após essa data, não há possiblidade de se considerar
mantida a qualidade de segurado empregado, e ao mesmo tempo, de segurado contribuinte
individual.

Assim é que no período de 07/04/2015 a 31/05/2015, o autor permaneceu
filiado ao RGPS apenas na qualidade de contribuinte individual, mantendo essa qualidade até
a data do acidente, em 25/03/2016, pelo que não é possível a concessão do benefício
pretendido, considerando o disposto no art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91.

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000230410v15 e do código CRC fada1d31.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5003427-24.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE SOUZA GUIMARAES (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a 
"... Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em
14/11/2018 e com DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena
capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação."

Em seu recurso, o INSS pretende: i) fixar DCB no prazo de incapacidade fixado pelo
perito judiical (1 mês); ii) aumentar prazo de cumprimento da decisão que antecipou a
tutela; iii) revogar multas. 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      do lar.                       

Data de nascimento:    7/10/54                                

Grau de escolaridade:  Ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  DCB.

A perita fixou DII em 1/11/2018 e estimou a necessidade de 1 mês de trtamento para voltar a
exercer a atividade habitual.

A perícia foi realizada em 20/2/19.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):
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"Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

O recurso do INSS está de acordo com a tese fixada pela TNU. 

Nesse ponto, deve ser provido. 

Contudo, a data estimada já se ultrapassou.

Deve-se, nesse caso, aplicar-se a diretriz do enunciado nº 120 do FOREJEF, verbis: "A data
de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial,
salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser
estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado realize
o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz."

Fixo DIB em 1/11/18 e DCB 45 dias a partir dessa sessão de julgamento, ou seja,
30/09/2019.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.
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O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4.  Multa diária.

A sentença antecipou os efeitos da tutela; fixou prazo de 30 dias para implantação do
benefício e fixou multa diária de 500 reais por dia de atraso.

No recurso o INSS irresignou-se contra a fixação de tal multa.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais)
por dia de atraso..

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para FIXAR DCB em 30/9/2019 e para
reduzir o valor da multa para o patamar indicado no item 4 supra.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282153v4 e do código CRC c97e9b8a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003031-47.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA IZABEL BASONI (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. 

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) determinar a aplicação de TR como índice de correção monetária; 

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias e ainda revogaras
multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou ARBITRARIEDADE
da Autarquia Previdenciária;c ) na remota hipótese de manutenção das astreintes , seja
determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 -
cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos
reais).

II.        Fundamentação.

1. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).
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Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

2.  Multa diária.

A sentença antecipou os efeitos da tutela; fixou prazo de 30 dias para implantação do
benefício e fixou multa diária de 500 reais por dia de atraso.
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No recurso o INSS irresignou-se contra a fixação de tal multa.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais)
por dia de atraso.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

III. Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para: (a) reduzir o patamar da
multa fixada na sentença (item 2); e (b) fixar que os consectários legais serão calculados
na forma acima explicitada (item 1).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000681-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIANE DA CONCEICAO PEREIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001) (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6225184019),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, mantendo-o ativo até a realização da
reabilitação profissional da parte autora (ou em caso de recusa injustificada na participação
do programa oferecido pelo INSS)"

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, a fim de que o INSS não seja obrigado a efetuar
nova perícia administrativa antes da cessação do benefício, no caso de o segurado não efetuar
pedido de prorrogação, fixando-se a DCB expressamente, bem como revogar eventual multa
prevista nesse ponto; 

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias ÚTEIS; 

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária;

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais). 

e) reformar a r. Sentença de fls., determinando a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para
a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até
20/09/2017. 

f) Caso não acolhida a pretensão precitada, requer a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009)
para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês)
até março de 2015, considerando que essa é forma estabelecida pela Resolução do CJF, a
partir de então o IPCA-e.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  Auxiliar de contabilidade.                           
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Data de nascimento:   30/11/1969                               

Grau de escolaridade: 2º grau.

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  DCB - delimitação da incidência dos artigos 60 e 62 da Lei 8.213/91.

Os parágrafos 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213/91 se referem a casos de incapacidade
temporária. Já o artigo 62 se refere a casos de incapacidade parcial (uni ou multiprofissional)
que, quando existente, deve ensejar a submissão do autor à reabilitação profissional.

Atente-se para o seguinte: a incapacidade PARCIAL é uma incapacidade uniprofissional ou
multiprofissional; ou seja, trata-se da incapacidade que existe mas não é omniprofissional. 

Noutras palavras: há uma diferença meramente quantitativa entre incapacidade parcial e
incapacidade omniprofissional. Assim como há uma diferença meramente quantitativa entre
incapacidade temporária e incapacidade definitiva. Não obstante, entre essas duas
incapacidades (temporária e definitiva) e aquelas incapacidades (parcial e omniprofissional) a
diferença é qualitativa.

Volto ao caso concreto.

O Juízo reconheceu que há incapacidade para a atividade habitual e outras; mas afirmou que o
autor pode ser reabilitado e que o auxílio-doença deve ser pago até a
recuperação/reabilitação. 

Em suma: a sentença submeteu o autor ao regime jurídico do artigo 62 (e não ao regime
do artigo 60) da Lei 8.213/91.  A sentença foi explícita quanto a isso, ao afirmar o que segue:

Analisando as condições pessoais da parte autora, em especial sua idade, atualmente com 49
anos de idade, sendo possível ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde
que compatíveis com sua atual capacidade. Com isso, concluo que a reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Além disso, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o processo de
reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de reabilitação permite a
cessação do benefício por parte do INSS.

O recurso ignora que a sentença – norma concreta a regular a situação jurídica entre autor e
INSS – submeteu e fez incidir no caso o art. 62 da Lei 8213/91, que é regra jurídica diversa
do que a nele discutida (art. 60 da Lei 8213/91).

Por esse motivo, nesse ponto o recurso deve ser desprovido.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).
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No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4. Multas. 

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

"... impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação
até o restabelecimento."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
benefício (quando este tem valor equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, uma vez que mantive a sentença
quanto à não-fixação de DCB, deve a mesma incidir. Não obstante, reputo alto o valor fixado,
pela mesma razão já apontada anteriormente, de modo que reduzo-a para o valor de R$ 50,00
por dia.

5. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).
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No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

6. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
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embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.III.      Conclusão.

III. Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para reduzir a primeira multa para
R$100 por dia de atraso e a segunda para R$ 50,00 por dia (em caso de cessação
indevida) e fixar que os consectários legais serão calculados na forma acima explicitada
(item 6).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.
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RECURSO CÍVEL Nº 5000367-37.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE SANTOS DANIEL CHAGAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

"... 2. O autor, ora recorrente, ajuizou demanda visando restabelecimento do beneficio auxilio
doença/aposentadoria por invalidez, tendo em vista seu grave quadro de saúde, que não o
permite o exercício de atividade laboral, visto que a função exercida pelo recorrente é de
Carpinteiro/pedreiro, função que requer muito esforço físico e trabalho em grandes alturas. 3.
Para demonstrar a veracidade de suas alegações, juntara-se diversos documentos médicos,
dando conta do histórico de saúde do autor, que vem se arrastando desde 2016, e se
agravando com o passar do tempo. 4. Como informado na exordial, por ser portador de
sequelas do AVC Isquêmico, (trombose do seio sagital de forma crônica e grave,
esquecimento, perda de equilíbrio e epilepsia) e sem condição de laborar, pois
carpinteiro/pedreiro requer esforço físico além de trabalha em altura, que não é recomendado
pelo medico assistente. 5. O recorrente em 19/03/2018 teve o beneficio de auxilio doença (NB
– 615.712.110-0) negado pela autarquia ré, apesar de se encontrar sem condições para
trabalhar.  ...       10. É necessária, ante todo o exposto, a reforma na sentença para conceder
aposentadoria por invalidez/auxilio doença ao recorrente, ou, ao menos, reestabelecer o
beneficio de auxilio doença cessado em 19/03/2018 e que seja dado tempo suficiente para que
o autor se recupere e readquire condições de laborar novamente.  ...   14. O recorrente exerce
a atividade principal carpinteiro/pedreiro, função que necessita de muito esforço físico e
labora em grandes alturas na construção civil. 15. De se destacar que atualmente o recorrente
se encontra afastado do trabalho desde agosto de 2016 e está acometido de doenças que são
sequelas do AVC Isquêmico (trombose do seio sagital de forma crônica e grave, esquecimento,
perda de equilíbrio e epilepsia), encontra-se em situação financeira precária, tal como seu
estado de saúde. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:    carpinteiro (ev.28)                         

Data de nascimento:     25/5/1958                             

Grau de escolaridade:
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Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  O autor recebeu benefício de 6/9/16 a 19/3/18 (ev.22-rsc3).

A inicial não acostou laudos de médico-assistente. 

Há apenas receituários (ev.1-receit8), um atestado de afastamento por 15 dias com data
ilegível (ev.1-atestmed6) e laudos de exame complementar (tomografia computadorizada de
crânio).

Não me cabe analisar tais documentos. Eis as razões: o médico que elabora o laudo de um
exame de imagem apresenta a sua conclusão sobre o exame. Esta conclusão deverá ser
submetida ao médico do paciente. Na consulta médica, haverá a anamnese, o exame físico, a
análise do exame complementar e a conclusão (o diagnóstico). Disso decorre que a
interpretação do conteúdo de um exame complementar é um ato a ser praticado pelo médico,
cujo resultado estará correlacionado à anamnese e ao exame físico por ele realizado na
consulta. Em suma, não me cabe analisar o conteúdo de exames complementares ou dos
laudos dos médicos que os realizaram, mas sim o conteúdo de atestados e/ou laudos médicos
lavrados pelo médico-assistente.

Desse modo, a única prova que há a respeito do fato probando (capacidade ou incapacidade
laboral) é o laudo pericial, que se encontra adequadamente fundamentado. O perito apontou
concretamente o histórico, o exame físico realizado e a conclusão a que chegou.

Não há elemento de prova com que se possa excluir a conclusão do perito.    

O laudo médico cuja cópia constou no corpo do recurso não foi acostado à inicial. Para além
disso, trata-se de documento emitido em 16/8/17, ou seja, muito tempo antes da DCB do
benefício que o autor estava recebendo (de 6/9/16 a 19/3/18) e que, portanto, não é apto para
comprovar que a incapacidade perdurou após a DCB.  

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282166v4 e do código CRC 55855903.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5006447-26.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GELCIMAR MARTINS LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"conceder o auxílio-doença NB 31/623.537.813-4 desde 13/6/2018, mantendo o pagamento
do benefício pelo menos até 13/3/2019."

Pretende a parte autora, no recurso, obter a exclusão da DCB fixada na sentença.

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... Apesar do laudo médico realizado pelo expert indicar necessidade de afastamento por
período “aproximado” de 06 (seis) meses, temos que merece ser reformada a decisão, pois
ainda não houve o completo restabelecimento da saúde da parte autora. Pela resposta dada
pelo perito fica evidente que o laudo por si só é contraditório, pois se a recorrente ainda iria
realizar outra cirurgia, não há como afirmar que em 06 meses sua saúde estará restabelecida
por completo. E mais, a insistência para que a mesma retome suas atividades, ainda que não
recuperada, é fator determinante para agravamento de sua saúde.  ...   Desta forma, mesmo
com a alteração legislativa, o STJ entende que qualquer cessação de benefício sem prévia
perícia é ilegal, infringindo o artigo 62 da Lei 8.213/91, bem como retira o direito do segurado
à seguridade social Pontuamos ainda, por ser de extrema importância, que no caso em
questão resta inequívoco pelos documentos juntados aos autos que o problema de saúde que
assola a parte autora vem evoluindo mesmo estando sem laborar. Resta claro, portanto, que a
incapacidade da autora ainda persiste, pois a mesma não possui condição de trabalhar na sua
profissão, sob pena de assim o fazer ficar até com problemas mais sérios e agravamento de
sua saúde! Assim, requer seja reforma a r. sentença de piso, para que deferida o auxílio
doença até o completo restabelecimento da saúde da autora, após realização de nova perícia,
conforme postulado na exordial. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:  coletor de lixo (cf. laudo, ev.13)       

Data de nascimento:    16/2/1982                              

Grau de escolaridade: ?
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Doença/lesão detectada na perícia judicial: Outros transtornos do humor. CID F 38.1.
Luxação da rótula CID S83.0 (ev.13).

2.  A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164):

"Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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 sentença, ao fixar DCB, adotou diretriz de acordo com a tese fixada pela TNU.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282150v2 e do código CRC 6a5aa273.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5003403-93.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ESTEFANE BATISTA TEIXEIRA GARBIN (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "... Conceder
o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 26/02/2019 e com
DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento
de reabilitação;"

Em seu recurso, o INSS pleiteou o que segue: 

"1) para fixação da DCB, nos termos dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

 2) para afastar a aplicação de multa previamente estipulada, ou a sua redução.

 3) A reforma da sentença quanto à correção monetária, de acordo com as razões acima."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 21/03/1996

 Profissão: Técnica de Enfermagem

 Escolaridade: 2ª grau completo

2.  DCB. 

O perito detectou que a autora porta  "Transtorno afetivo bipolar 0 CID F 31.9"; concluiu que
há incapacidade total e temporária. Contudo, não conseguiu fixar a DII e também não
conseguiu estimar data para recuperação da aptidão laborativa.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
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164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

O recurso do INSS está de acordo com a tese fixada pela TNU. 

Nesse ponto, deve ser provido.

A perícia ocorreu em 26/02/2019.

Por critério de segurança jurídica - tendo em vista que a sentença não fixou DCB e tampouco
o perito conseguiu estimar prazo para recuperação - fixo a DCB em 60 dias após esse julgado,
ou seja, em 15/10/2019.

Caberá à parte autora requerer a prorrogação do benefício, caso ainda se considere incapaz.

3.  Multa diária.

A sentença antecipou os efeitos da tutela; fixou prazo de 30 dias para implantação do
benefício e fixou multa diária de 500 reais por dia de atraso.

No recurso o INSS irresignou-se contra a fixação de tal multa.

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais)
por dia de atraso.

4. Atualização Monetária e Juros de Mora: a Lei 11.960/2009 e o RE Nº 870.947/SE.
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que
segue: “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo,
antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).
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Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte
autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item
‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

III. Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para: (a) reduzir o patamar da
multa fixada na sentença (item 3); e (b) fixar que os consectários legais serão calculados
na forma acima explicitada (item 4).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282154v4 e do código CRC f0b0109d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001278-55.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: EVA MARIA SOARES MANTUAN (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença condenou o INSS a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte
autora, com DIB em 25/06/2018 (evento 29).

A autora interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pedindo o que segue: "a) Possibilidade
reconhecimento de aposentadoria em razão da cumulação entre ambos os tempos de
contribuição; b) Condenação em danos morais em face da conduta abusiva do réu, que gerou
ofensa a dignidade humana da autora." (evento 34).

No evento 42 consta a decisão nos referidos embargos de declaração: a dicção da sentença foi
novamente reproduzida; na fundamentação afirmou-se que o pedido de condenação por danos
morais não deveria ser acolhido. Contudo, nada se mencionou a respeito do pedido de
concessão de aposentadoria por invalidez. Além disso, a parte dispositiva ficou incompleta,
não se dizendo a que o INSS fora condenado. Com efeito, a parte dispositiva restou assim
lançada: 

"Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:”  

Publique-se. Intimem-se.

No evento 47 a autora novamente interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o
seguinte teor:

Vossa Excelência negou a análise quanto ao pedido de aposentadoria de invalidez sob a
alegação de que nada foi informado sobre o período de contribuição. Ocorre que, o item 2,
informa o período de contribuição: 

“Conforme consta no documento de atualização de dados cadastrais do INSS (doc. em anexo)
a autora é segurada desde 29/09/1995 na qualidade de segurada especial e em 02/04/2008 em
diante na qualidade de costureira”. 
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Vossa Excelência, em despacho, determinou a comprovação da condição de segurada com a
juntada dos carnês correspondente ao período contributivo. Desse modo, foram juntados aos
autos todos os pagamentos efetuados na condição de costureira, além do cadastro do INSS
contendo todas as informações correspondentes ao período de contribuição. 

Assim, verifica-se que a decisão apontada nos embargos de declaração torna-se contraditória,
pois o período de condição de segurada encontra-se devidamente comprovado em
cumprimento ao próprio despacho de Vossa Excelência. 

Posto isto, requer seja acolhido os embargos de declaração para sanar a contradição
apontada.

No evento 50 o Juízo a quo decidiu tais embargos. Deliberou que houvera omissão pedido de
concessão de aposentadoria por invalidez (o que de fato houve) e não de aposentadoria por
tempo de contribuição. Analisou tal pleito e consignou o seguinte:

Quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez, resta indeferido, porquanto ausente um
dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de caráter
permanente.

No evento 55 a  parte autora interpôs RECURSO INOMINADO, pretendendo a concessão
da aposentadoria por invalidez. Para tanto, aduziu o que segue:

O juízo a quo entendeu que a recorrente apenas faz jus ao auxilio doença. Ocorre que, a
perícia médica atestou que a doença tem “provável” melhora com a realização de cirurgia. 

Pois bem. 

A recorrente já foi submetida à cirurgia, em outras ocasiões, a fim de ser sanado o mesmo
problema de saúde, mas não obteve sucesso, pois a doença se agravou novamente. Inclusive, é
possível constatar que a recorrente já recebeu auxílio anteriormente do INSS, oriundo do
mesmo fato. 

Além do mais, há entendimento firmado no sentido de que a recorrente não é obrigada a se
submeter à cirurgia, razão pela qual deve a ela ser concedida a aposentadoria por invalidez. 

Ademais, a recorrente possui 59 anos de idade, sendo nítida a impossibilidade de reabilitação,
pois há anos somente atuou como costureira, o que demonstra a impossibilidade de realizar
outra atividade. 

Também é possível ser reconhecido o direito à aposentadoria híbrida, pois somando o tempo
de trabalho rural (conforme consta no cadastro do INSS em anexo), mais o tempo de trabalho
como costureira, verifica-se que já houve o preenchimento do lapso temporal suficiente para a
obtenção de aposentadoria híbrida.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento:19/11/1959 

Escolaridade: Ensino médio. 
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Profissão: Costureira

2.  O laudo afirma que a autora apresenta incapacidade total e temporária (n.7).

Não se afirma que a autora precisará de realizar uma cirurgia, mas sim que ela já foi
submetida a uma cirurgia (n.15).

Não há que se discutir reabilitação, como refere o recurso. Discute-se reabilitação quando há
incapacidade parcial e definitiva. Mas a incapacidade da autora, tal qual qualificada no laudo,
é temporária. Pelo teor do laudo, a autora poderá retornar à sua profissão.

O caso se refere à concessão de benefício por incapacidade. Portanto, é impertinente o recurso
quando refere acerca de concessão de aposentadoria híbrida.

Nada há a prover no recurso.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282162v4 e do código CRC 06604ac7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:14
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 212



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 208/599

5001405-81.2018.4.02.5005 500000276039 .V17 JES10621© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5001405-81.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA PEDRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
restabelecer o AUXÍLIO-DOENÇA. 

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

(...)

A Recorrente manteve sua qualidade no período de recebimento de Beneficio Previdenciário
DIB em 25/08/2011 e DCB em 22/05/2018, conforme CNIS inclusos, recebendo
ininterruptamente por quase 07 anos, quando manteve tratamento médico, permaneceu
fazendo uso de medicamentos contínuos e de controle especial, ou seja, permaneceu inapta
para o trabalho rural, o que foi satisfatoriamente atestado no LAUDO PERICIAL, estando
aguardando cirurgia do ombro pelo SUS, tendo que custear as despesas de alimentação,
locomoção até a cidade, consultas, estando Totalmente e definitivamente Incapacitada. Insta
destacar que a próprio LAUDO PERICIAL JUDICIAL atestou que “as doenças são
degenerativas, não tem cura, a duração do tratamento é indeterminada”, vejamos:

(...)

Resta comprovado nos autos, através dos vários laudos e exames que foram corroborados pela
Pericia Judicial que a Recorrente PERMANECE INCAPACITADA PARA O TRABALHO
RURAL, por ser Portadora de DOENÇAS DEGENERATIVAS, QUE NÃO TEM CURA –
DOENÇAS GRAVES NA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, devido a ELEVAÇÃO DA
EXTREMIDADE DO PROCESSO ODONTÓIDE ACIMA DA LINHA DA McRAE, COM
AUMENTO DO ESPAÇO ARTICULAR ATLANTO-ODONTÓIDE, ESPONDILOSE LOMBAR,
TENDINOPATIA DA SUPRA-ESPINHAL, CAPSULITE ADESIVA, E DOENÇA
DEGENERATIVA OSTEOARTRITICA, COM QUADRO DE DOR DE FORTE INTENSIDADE,
com sequelas, realizando tratamento médico continuo, devendo ser concedida a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, dando Provimento ao presente.

No caso dos autos, necessário é que seja consideradas as Condições Pessoais e
Socioeconômicas da Recorrente, a idade avançada, pessoa com baixo grau de escolaridade e
sem qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho atual, aliado ao alto
índice de desemprego no país, não podendo realizar mínimo esforço físico, porém trabalhou de
sol a sol dignamente no labor rural desde tenra idade, sendo segurada da Previdência Social,
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contudo encontra-se acometida por GRAVE DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA E
INCURÁVEL, com LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS, que desautoriza qualquer reabilitação,
devido ao aspecto estigmatizante de suas doenças que persistem até a presente data.

(...)

Insta destacar que O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO SOMENTE AO LAUDO
PERICIAL, é plausível que se verifique o CONJUNTO PROBATÓRIO apresentado, e como no
caso em tela, além da Médica Perita ter afirmado POSITIVAMENTE quanto a Incapacidade
da Recorrente ser DEFINITIVA para o trabalho rural, o MM. Juiz “a quo” diante do seu
dever de aplicar o direito e efetivar a prestação jurisdicional, que tem o dever de analisar todo
o conjunto probatório para a prolação de uma Sentença mais justa, concedendo a conversão
do Auxílio-Doença em Aposentadoria Por Invalidez, levando-se em conta as condições
pessoais e socioeconômicas da mesma quanto a sua idade (50 anos), baixa escolaridade, falta
de qualificação profissional, que desde nova sempre exerceu o cultivo de lavouras de café e
temporárias, recebeu beneficio de auxílio-doença por mais de 08 anos, reside na zona rural e
principalmente a característica das Doenças que são Degenerativas, tudo em consonância
com o Princípio do IN DUBIO PRO OPERARIO, considerando o direito de defesa,
miserabilidade da parte, economia processual e necessidade de manutenção do Beneficio para
custear tratamento médico adequado, remédios e alimentação, diante da existência de
PERMANENTE e DEFINITIVA Incapacidade laborativa até a presente data.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

(...)

No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 11) constatou que a parte autora
possui: Dor Lombar Baixa - CID M54.5; Cervicalgia - CID M54.2; Transtorno do Disco
Cervical com Radiculopatia - CID M50.1; Discopatia - CID M51; Dor Crônica - CID R52.2;
Lesões do Ombro - CID M75 e Capsulite Adesiva do Ombro - CID M75.0.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade parcial (inclusive
para suas atividades habituais) e definitiva.

A perita ainda relata que a enfermidade da parte autora é de origem degenerativa e
decorrente do trabalho exercido (lavradora) e tem como características: dor intensa, limitação
dos movimentos, incapacidade funcional, perda da força e sensibilidade do membro afetado.
Encontra-se a autora em tratamento, cuja duração é por tempo indeterminado.

 De acordo com a perita, a parte autora apresenta incapacidade parcial e definitiva, não
sabendo precisar o início (quesito nº 9), mas atestando a existência da referida limitação entre
a data do cancelamento do benefício e a perícia judicial (quesito nº 11).

 A parte autora, por sua vez, ao se manifestar acerca do laudo pericial, requereu o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua imediata conversão em aposentadoria
por invalidez.

Entretanto, em casos como este, não se pode eliminar a possibilidade de reabilitação do
beneficiário, sendo temerária a outorga de imediato da aposentadoria por invalidez.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.
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Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Sendo assim, acredito estar demonstrada a inaptidão laboral, devendo o benefício auxílio
doença, NB 547.663.887-0, ser restabelecido a partir de um dia após sua cessação indevida
 (23/05/2018).

Ressalto, por fim, que o benefício de auxílio-doença ora concedido à parte demandante
somente poderá ser cancelado caso haja sua reabilitação profissional para outra atividade
(art. 62 da Lei nº 8.213/91.

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Profissão:   lavradora                         

Data de nascimento:   23/01/1969    (50 anos)                

Grau de escolaridade: 4ª série do ensino fundamental

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: fls. 8 do Evento 1 -
OUT3, datado de 14/05/2018.

2. A autora recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 25/08/2011 a 22/05/2018.

A perita do Juízo afirmou que  a parte autora apresenta incapacidade parcial e definitiva.

A sentença fixou que a autora poderia ser reabilitada.

A autora tem 50 anos de idade e baixo grau de escolaridade (4ª série do ensino fundamental) e
trabalha como lavradora. Reside na zona rural (Córrego Santo Antônio) de Barra de São
Francisco-ES. As patologias que porta - Dor lombar baixa, cervicalgia, transtorno do disco
cervical com radiculopatia, discopatia, dor crônica, capsulite adesiva do ombro (cf. laudo,
ev.11) - evidentemente dificultam a deambulação.

Considerando a idade relativamente elevada, o baixo grau de instrução, o fato de residir em
zona rural de pequeno município e a evidente dificuldade de se deslocar que as patologias
referidas geram, há, na prática, inviabilidade de reabilitação.

Deve ser concedida aposentadoria por invalidez.

Fixo a DIB na data da perícia judicial, ou seja, 7/11/18.

III.      Conclusão.
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O recurso da AUTORA deve ser provido. Majoro a condenação fixada na sentença e concedo
à autora aposentadoria por invalidez, com DIB na data da perícia judicial, ou seja,
7/11/18.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276039v17 e do código CRC 37f3b505.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:15
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RECURSO CÍVEL Nº 0027320-04.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VADILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... O Recorrente fez pedido de concessão de auxílio doença NB 6194163864, espécie 31, que
foi concedido até o dia 19/06/2017, uma vez que é acometido por crises de ansiedade
paroxísticas e agorafobia, momentos os quais fica impossibilitado até mesmo de sair de casa
desacompanhado, precisando fazer uso de medicação controlada, conforme atestam os
receituários e laudos médicopsiquiátricos, anexos aos autos. Feito o pedido de prorrogação do
auxílio doença, em dia 20/06/2017, este foi negado o pedido, porém dos laudos psiquiátricos,
confeccionado por médico da empresa, indicavam que na época o Recorrente deveria se
manter afastado do trabalho por 45 (quarenta e cinco) dias, isto é, até o dia 06/08/2017. Desta
forma, o Requerente entre o dia 20/06/2017 a 06/08/2017, permaneceu 48 (quarenta e oito)
dias sem poder trabalhar, porque fazia uso de medicamento controlado, tarja preta cujas que
impossibilitava o labor, a empresa não o aceitava, pois estava sob o efeito da medicação
pesada e nem poderia abrir mão de seu uso, ficando receber o salário da empresa e sem
receber o auxílio doença do INSS. Na ação o Recorrente pleiteou o pagamento do auxílio
doença previdenciário do período do dia 20/06/2017 a 06/08/2017, em que a parte autora
esteve temporariamente incapaz para o labor. O perito no laudo não respondeu ao ponto
controvertido da demanda, questionando se o Recorrente estava incapacitado período de em
que teve a cessação de seu auxílio doença, momento em que ainda se encontrava sob forte
medicação prescrita por seu médico. A parte Recorrente impugnou o laudo e apresentou
quesitos suplementares, fls 64 e 65 dos autos que não foram respondidos, o que sequer foi
apreciado o pedido pelo juízo, vindo os autos conclusos para sentença, em total afronta ao
princípio do contraditório   ...      Há de se considerar que o quadro de saúde do Recorrente é
sabidamente cíclico, basta analisar a medicação que estava tomando e se era possível laborar
com o uso daquela medição. Logo, é possível presumir, à vista dos laudos médicos
particulares, à época, e a medicação controlada que fazia uso, que o Recorrente se encontrava
temporariamente incapaz para o trabalho, até mesmo por que suas atividades laborais se dão
e ambiente de máquinas pesadas. Contudo, o magistrado sentenciante julgou improcedente a
pretensão autoral por considerar por considerar que “no caso em tela nenhum dado
médico/factual que indique existir impossibilidade atual para o exercício de atividade
profissional.”, porém o pedido da inicial sequer foi analisado, ou seja, o período
compreendido entre a data da cessação do auxílio doença e a data em que efetivamente pôde
retornar ao trabalho, uma vez que ficou sem receber salário ou benefício qualquer entre as
datas de 20/06/2017 a 06/08/217, ou seja, pelo período de 48 dias. Ressalta-se que em
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momento algum da inicial foi alegada incapacidade atual para o trabalho, ou foi feito
qualquer pedido nesse sentido. O único pedido autoral foi o de declaração da incapacidade
temporária do Recorrente no período acima declinado, com o pagamento do benefício a que
tem direito nesse período.  O pedido formulado na inicial ficou sem resposta, qual seja, se o
Recorrente estava incapacitado para o trabalho no período do dia 20/06/2017 a 06/08/2017,
consoantes os laudos médicos e medicação que fez uso, deixando a r. sentença de apreciar o
pedido de pagamento do benefício do referido período e único pedido da exordial..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento; 05/04/1965 

Escolaridade; 3º grau completo – pós graduação – engenharia de manutenção

Profissão:     Coordenador de Manutenção - Engenheiro (cf.laudo, ev.21). 

2.  Conforme afirma a inicial, o autor "é acometido por crises de ansiedade paroxísticas e
agorafobia, momentos os quais fica impossibilitado até mesmo de sair de casa
desacompanhado". 

A inicial informa que o autor pediu a concessão de auxílio-doença em 18/5/17, o qual foi
concedido até 19/6/17; informa ainda que pediu a prorrogação no dia 20/6/17 tendo por base
laudo que afirmava necessitar de mais 45 dias de afastamento (até 6/8/17). Contudo, o INSS
indeferiu o pedido.

Em razão desse indeferimento, o autor afirma que ficou 48 dias sem trabalhar nem receber
benefício. Por essa razão, o pedido formulado na inicial é de condenação do réu a pagar-lhe o
benefício no período de 19/06/2017 a 06/08/2017 (período de 49 dias).

3. A perícia judicial foi realizada no dia 21/2/18.

Sobre a eventual existência de incapacidade, a perita respondeu o seguinte (ev.21):

h) Data provável do início da doença, lesão ou deficiência que acomete o(a) periciando(a); 

R: De acordo com laudos médicos e documentos trazidos, periciando encontra-se em
tratamento médico psiquiátrico desde abril de 2017; Apresentou inicio de sintomas ansiosos
exacerbados no ano de 2015, com melhora durante um período e posterior retorno de
sintomas no ano de 2017. 

i) Data provável do início da limitação identificada. Justifique; 

R: Não se aplica ao caso em questão. Não existe incapacidade laborativa do ponto de vista
psiquiátrico no momento do exame médico pericial. De acordo com documentos médicos
apresentados, periciando esteve incapaz para o trabalho por período temporário durante o
inicio do tratamento psiquiátrico no ano de 2017.

Assiste razão ao recorrente quando afirma que o pedido que formulara na inicial não foi
respondido na perícia.
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Com efeito, o benefício do autor teve DCB em 19/6/17 e não se perguntou à perita se houvera
incapacidade de 19/6/17 até 6/8/17 (objeto da causa).

Registre-se que, de qualquer forma, a perícia em tal hipótese é indireta e teria de incidir sobre
os documentos apresentados pelo autor, visto que foi realizada cerca de 6 meses depois do
término do período pretendido.

4. Há laudo de médico assistente emitido em 20/6/17 - ou seja: um dia após a DCB -
afirmando o seguinte:

"... aos meus cuidados desde 04/05/17, com hipóteses diagnósticas (CID-10): F41.2 / F41.0.
Apresenta sintomas fóbicos, somáticos, crises paroxísticas de ansiedade e atualmente não sai
de casa desacompanhado. Ajustada medicação nesta consulta: Assert 150mg/dia e Alprazolam
1mg (0-0-1). Sugiro manter afastamento do trabalho por 45 dias."

Tal laudo comprova incapacidade no período de 20/6/17 e 45 dias seguintes, ou seja, até o dia
03/08/2017.

Seria viável excluir a conclusão desse laudo de médico assistente a partir do teor de laudos de
perícia administrativa. Com efeito, geralmente, os peritos do INSS apontam concretamente os
laudos médicos que lhe foram apresentados; e muita vez, no exame físico que realizam,
demonstram que as conclusões que há nos laudos de médico-assistente estão equivocadas. 

Contudo, houve inércia do INSS no campo probatório. 

Vejamos. 

Ordenou-se a citação em evento 3. O evento 15 informa que o "INSS foi citado/intimado, para
os devidos fins, em 24/11/2017."

No evento 28 o INSS manifestou ciência do teor do laudo pericial e afirmou que "Aproveita a
oportunidade para reiterar os termos da contestação, razão pela qual requer sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais." (evento 28).

Ocorre que não se apresentou contestação. Geralmente, é nessa ocasião que o INSS apresenta
- porque deve apresentar, a teor da Lei 10.259/01 - os documentos de que dispõe a respeito da
causa, notadamente os extratos do CNIS e os laudos das perícias administrativas. 

Em suma: a parte autora comprovou, de forma suficiente, que permaneceu incapacitada após
a DCB por 45 dias. O INSS não apresentou prova em sentido contrário.

O recurso deve ser provido em parte, com o restabelecimento do benefício e a fixação da
DCB no dia 3/8/17.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6186343204 desde a cessação
(19/7/17) e a pagá-lo até o dia 03/08/2017 (DCB).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 214



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 215/599

0027320-04.2017.4.02.5055 500000282173 .V6 JES7027© JES7027

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282173v6 e do código CRC d31978eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0018140-61.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"... RESTABELECER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-autora desde a
data da indevida cessação do benefício (02/05/2017, fl. 10), CONVERTENDO-O em
Aposentadoria por Invalidez, a contar da realização da perícia judicial, em 25/09/2017 (fls.
23/28)" (evento 57).

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

"... Realizada perícia judicial, a conclusão apresentada foi no sentido de existência de
incapacidade temporária e que a patologia da parte autora é passível de tratamento cirúrgico.
O MM Juiz Federal entendeu que nos casos em que a cirurgia constituir o único meio
conhecido para a recuperação da capacidade para o trabalho, a incapacidade laboral deve
ser considerada definitiva e enquanto persistir o quadro a incapacidade é total, pois o
segurado não é obrigado a se submeter à intervenção cirúrgica. Não obstante a
fundamentação apresentada pelo MM Juiz Federal entende o INSS que no presente caso não
está sendo discutida eventual recusa da parte autora a se submeter a tratamento cirúrgico. Em
nenhum momento foi apresentada essa alegação nos autos. Ora, Excelsos julgadores,
aposentar a parte recorrida por invalidez sem provas concretas de que ela realmente não quer
se submeter a tratamento cirúrgico é uma precipitação, que vai de encontro com os princípios
que norteiam a Previdência Social. Além do mais, mesmo que existisse nos autos a recusa da
parte recorrida em se submeter ao procedimento cirúrgico, seria necessária a análise acerca
da recusa apresentada. Afinal, a recusa injustificada ou por motivos pessoais para não se
submeter à cirurgia não enseja à concessão da aposentadoria por invalidez. Corroborando
este entendimento, trago à colação do julgado proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais Federal do Paraná:   ...   A parte recorrida é relativamente jovem e, mesmo com o
problema detectado, pode ser reabilitada para desempenhar inúmeras profissões, tendo em
vista a limitação indicada pelo médico perito. A aposentadoria por invalidez é medida
precipitada. Afinal, não houve comprovação da incapacidade laborativa capaz de ensejar o
recebimento da aposentadoria por invalidez e também não houve comprovação nos autos
acerca da recusa da autora em se submeter ao tratamento cirúrgico. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento:            10/10/1978 
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Profissão: Soldador ("Trabalha embarcado na P74" - cf. laudo, ev.13)

Escolaridade: 8ª série do EF                      

2.   O laudo pericial não condicionou a recuperação do autor à realização de uma cirurgia. 

Com efeito, vejamos o que há no laudo a esse respeito:

QUESITO 13 Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que
poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa? 

RESPOSTA: No momento ainda há indicação de fisioterapia para reabilitação. Deve seguir o
protocolo da técnica cirúrgica empregada. À critério do médico assistente podem ser
solicitados novos exames de imagem para esclarecer por que ele ainda não está plenamente
recuperado após tratamento operatório e fisioterapias já realizadas. 

QUESITO 14 É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para
que a pessoa examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico? 

RESPOSTA: Levando em consideração que ele foi operado a mais de hum ano e apresentou
laudos confirmando que fez as fisioterapias indicadas por seus médicos assistentes e até o
presente momento não está plenamente recuperado, fica difícil estimar um tempo para sua
recuperação a ponto de retomar sua atividade habitual. Uma nova intervenção cirúrgica não
está completamente descartada. 

QUESITO 15 Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada
pode ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada
compatível com sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as quais a
reabilitação profissional seria possível 

RESPOSTA: Não há incapacidade definitiva nesse momento.

Nota-se que o perito não respondeu que haverá necessidade de cirurgia, mas que tal
possibilidade "não está completamente descartada".

É inviável conceder desde já aposentadoria por invalidez, seja porque há evidente dúvida a
respeito da necessidade de uma cirurgia; seja porque o ato de recusa a tal (eventual) cirurgia é
pessoalíssimo e o Juízo não pode supor que o autor se recusará a tal procedimento.

Deve ser concedido auxílio-doença.

O perito não conseguiu estimar prazo para recuperação e o laudo evidenciou que a
incapacidade é de longo prazo.

Dado tal contexto, por critério de segurança jurídica a DCB deve ser fixada 120 dias após o
julgamento.

Caso o autor considere que, aproximando-se a DCB aqui fixada, ainda estiver incapaz, deverá
pedir ao INSS que prorrogue o benefício.
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III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para excluir-se a condenação
ao pagamento de aposentadoria por invalidez; não obstante, fica o INSS condenado ao
pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA desde a data fixada na sentença (para seu
restabelecimento), sendo fixada a DCB em 15/12/2019.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282175v5 e do código CRC e7b710b8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5019300-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDINETH NUNES DIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Muito embora a recorrente tenha impugnado todo o laudo pericial em seu conteúdo (evento
22), o juízo a que, mesmo assim, fundamentou toda a sua sentença em referido laudo, referida
impugnação deveu-se ao fato de a recorrente haver constado contradição do Sr. Perito com as
decisões do INSS, uma vez que, em resposta aos quesitos do juízo 6, 7 e 8, conforme se verifica
na perícia realizada pelo INSS em 04/10/2016 (evento 19, out 1) o perito se manifestou no
sentido de que a segurada não tinha “condições de retorno ao trabalho a fim de evitar um LI
precoce...” A recorrente desde a primeira perícia feita pelo INSS (num total de 24) estas
constataram ser esta portadora do CID I10 (evento 19,out 1 datado de 11/01/2012 e perícia
datada de 05/06/2018), que corresponde ao mesmo CID, I10 - Hipertensão essencial
(primária) o resultado em 24 perícias realizadas pelo INSS em 22 ( vinte e duas) a recorrente
foi considerada inapta e em 2 (duas) apta, sendo que em todas elas, o CID é o mesmo I10. O
fato de se constatar que a recorrente estava apta, não foi a cura nem o controle da doença, foi
simplesmente ter por recebido um diploma de conclusão de curso de recepcionista, o qual
frequentou sempre sob ameaça da supervisora, conforme informado no evento 22        ...     O
mesmo acontecia quando comparecia para as perícias no INSS, sempre sendo alertada quanto
a necessidade de elevação escolar, sendo que na perícia do dia 23/10/2017, está provada a
coação a qual a recorrente era submetida, vejamos as palavras do Sr, Perito do INSS “Oriento
a segurada a importância da sua adesão as atividades propostas pelo PRP, com a
possibilidade de suspensão do pagamento do benefício e desligamento do programa em caso
de recusa ou de falta não justificada”. Referidas atitudes além de ilegais, são desumanas,
obrigar um ser humano que não tem nenhuma aptidão intelectual, a assistir palestrar para lhe
entregar um certificado sem nenhuma utilidade, já que nada aprendeu, pois tudo o que foi
falado e lido na apostila, nada foi compreendido pela recorrente, que a única atividade que
sabe fazer é o serviço de limpeza de um modo geral, mas, para esta atividade, continua inapta.
E PARA O DE RECEPCIONISTA MAIS INAPTA AINDA. Reabilitar uma pessoa que exerce AS
ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM BAIXA ESCOLARIDADE PARA
A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, é a mesma coisa que impor um TREINADOR DE CÃES,
QUE TREINE SEU CÃO PARA VOAR, são duas atitudes absurdas, mas foi o que aconteceu
com a recorrente

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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Trata-se de mulher, 54 anos de idade, auxiliar de serviços gerais reabilitada para
recepcionista, que se insurge contra a cessação do benefício previdenciário de auxílio
doença em 07/03/2018 (NB 551.256.778-7 - Evento 19, OUT1 - fls. 07) em virtude da
constatação pela autarquia previdenciária de sua capacidade laborativa. Recebeu o
benefício desde 04/05/2012 em virtude de problemas cardiológicos.

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho.

Nesse viés, realizada perícia judicial com médico cardiologista (Evento 13, em 08/02/2019),
o expert entendeu pela capacidade laborativa da parte autora, nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, hipertensão arterial de difícil controle.

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? Auxiliar de serviços gerais.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? Sim. Autor com hipertensão de difícil controle, mas
controlada no momento da perícia, sem evidência de lesão de órgão alvo com exames
apresentados. Laudos médicos relatam arritmia, entretanto, Holter 24h e exames prévios,
além de eletrocardiograma realizado, sem alterações que constatem diagnóstico de
cardiopatia grave. Não há evidência de lesão cardíaca que impeça o exercício da atividade
habitual.

Outrossim, em que pese a autora ter alegado frente ao perito judicial laborar como auxiliar de
serviços gerais, atividade para a qual hoje estaria apta, fato é que já foi reabilitada pelo INSS
para o cargo de recepcionista, conforme alegação da própria autora ( Evento 23, DECL3) e
informação nos laudos SABI (Evento 19, OUT1- fls. 30). 

Vale consignar, ainda, a informação constante nos laudos SABI de que a parte autora, embora
tenha finalizado o curso de recepcionista,  deixou de elevar a sua escolaridade  em razão
das faltas injustificadas (Evento 19, OUT1- fls. 30). Ainda, em que pese à afirmação contida
em sede de réplica no sentido de que a autora não teria elevado a sua escolaridade dada a sua
dificuldade de aprendizado, a carta legível e muito bem escrita de próprio punho pela parte
autora infirma essa declaração.

O art. 101. da Lei 8.213/91 prevê que "o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria
por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação
profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o
cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

Ainda, o art. 62 da mesma lei, por sua vez, prescreve que “o segurado em gozo de auxílio-
doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a
processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o
benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe
garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por
invalidez”.

Nesses termos, percebe-se que a cessação do benefício de  auxílio-doença por parte da
Autarquia previdenciária ocorreu de forma correta e legal.
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Se a parte autora ficou em gozo do benefício de auxílio-doença por quase 06 anos, foi 
reabilitada posteriormente para exercer atividade compatível com sua limitação, estando apta
para tanto (em que pese não ter elevado a sua escolaridade em decorrência de faltas
injustificáveis), não há permissivo legal para o restabelecimento do benefício auxílio-doença
e, muito menos, para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Quanto ao laudo particular apresentado na petição do ev. 23, observa-se que ele se confronta
com o laudo judicial.

No ponto, cumpre frisar que, na divergência entre o laudo judicial e o laudo particular, aquele
deve merecer primazia, até pelo objetivo com que é elaborado, com base em quesitos. Na
relação médico-paciente, o profissional da saúde age em cooperação com o paciente, a fim de
oferecer cura ou tratamento para as enfermidades diagnosticadas ou queixas relatadas. Na
relação entre perito-periciado, o papel do profissional da saúde é distinto, pois não busca a
cura, mas analisar, especialmente com base em exames, se o segurado está ou não acometido
da enfermidade e se há sintomas que afetam sua capacidade laboral.

Assim, os laudos/exames particulares não são capazes de invalidar a conclusão apresentada a
partir da perícia judicial, pois o atestado médico particular equipara-se a mero parecer de
assistente técnico, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser resolvida em favor
do parecer do perito do juízo. Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito
Santo dispõe que “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. 

Portanto, não comprovada a existência de incapacidade laborativa para a sua  atividade
habitual e para a que foi reabilitada profissionalmente, não há como prosperar o pretensão
autoral, por não preencher os requisitos legais.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, articulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     auxiliar de serviços gerais, reabilitada para recepcionista.           

Data de nascimento:        30/4/1965                          

2.     A autora era auxiliar de serviços gerais; foi reabilitada para recepcionista; após a
reabilitação, houve a cessação do benefício.

No recurso a autora afirma que a autora fora coagida quando de uma perícia, tendo em vista
as palavras do perito a respeito da necessidade de cumprir a reabilitação profissional. Nesse
pormenor, consta do recurso o que segue:

O mesmo acontecia quando comparecia para as perícias no INSS, sempre sendo alertada
quanto a necessidade de elevação escolar, sendo que na perícia do dia 23/10/2017, está
provada a coação a qual a recorrente era submetida, vejamos as palavras do Sr, Perito do
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INSS “Oriento a segurada a importância da sua adesão as atividades propostas pelo PRP,
com a possibilidade de suspensão do pagamento do benefício e desligamento do programa em
caso de recusa ou de falta não justificada”.

A recorrente deve entender que o INSS tem por obrigação cumprir a lei previdenciária, que
ordena a suspensão do benefício caso o segurado em gozo de auxílio-doença se recuse a
submeter-se ao processo de reabilitação profissional. É o que decorre do artigo 101 da Lei
8.213/91:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos. 

Nesse contexto, longe de ter havido a alegada coação, o que de fato ocorreu foi a advertência
a respeito do risco que a autora-recorrente estava correndo de ter o seu benefício suspenso.  E,
de fato, no exame pericial seguinte, o perito que examinou a autora consignou que a autora
"não prosseguiu elevação escolar/EJA com registros de cartões de frequência em branco no
prontuário devido a faltas..." (evento19-out1, p.30). 

É melhor que se advirta o segurado do risco que ele corre em não se submeter a uma
reabilitação para o qual é elegível do que, simplesmente, suspender o benefício em face da
ocorrência de faltas injustificadas a esse programa.

A reclamação da autora-recorrente no sentido de que "não estava conseguindo compreender
as palestras e nem o conteúdo da apostila" (ev.31, pág.5) não comprova sua inaptidão para a
função para a qual foi reabilitada. 

Devo supor que o procedimento administrativo transcorreu de forma correta. É a conclusão
que decorre da presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos.

O ônus de afastar tal presunção cabe ao segurado. No caso, tal presunção não foi afastada
(isso demandaria produção de provas em audiência).

Quanto a tudo mais que há no recurso - inclusive no tocante à prova pericial - reporto-me ao
teor da sentença e adiro à sua fundamentação.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281888v5 e do código CRC a92f92f5.
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Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5008410-69.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELA MARIA VIEIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a restabelecer
o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA da parte autora, bem como a pagar-lhe indenização por
dano moral em valor equivalente à três prestações vencidas do auxílio-doença, observada
a renda mensal mensal vigente na data da cessação do benefício.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

PRELIMINARMENTE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

O pedido de danos morais não compete ao presente Juízo (mas apenas ao 2o Juizado Federal
de Vitória), pois a Resolução nº T2-RSP-2012/00102, de 07 de dezembro de 2012, da
Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região,  tornou esse Juízo
incompetente para processar e julgar causas cuja matéria seja cível, uma vez que estabeleceu
que a competência deste Juizado é somente para causas previdenciárias.

Nesse passo, portanto, desatendido o art. 327, § 1°, II do CPC.

 DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL

O tão-só fato de um benefício previdenciário ter sido negado não caracteriza de plano a
ocorrência de situações humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais
sério a ponto de gerar o malsinado dano moral.

Ao contrário, aproxima-se mais da situação descrita pela doutrina como parte dos meros
dissabores do cotidiano, principalmente no dia-a-dia forense.

Neste sentido, a jurisprudência pátria entende que o mero dissabor, aborrecimento ou simples
mágoa, estão fora da órbita do dano moral. Veja-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO
DO SERVIÇO TELEFÔNICO. ALTO PARNAÍBA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. MERO DISSABOR.

(...).
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O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige.

(...).”

 (STJ, RESP 599538, Rel. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, 4ª Turma, DJ
06/09/2004)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – INCLUSÃO DA SEGURADA NO SPC– FIXAÇÃO DO DANO
MORAL – MODERAÇÃO.

I– Tanto a doutrina como a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que ‘só se
deve ser reputado como dano moral a dor, a vergonha e a humilhação, que fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, de
forma a lhe causar sensível aflição e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada.’

(...).”

(TRF, 2ª Região, AC 329246, Rel. JUIZ SÉRGIO SCHWAITZER, 6ª Turma, DJ
31/05/2004)

In casu, não há prova no sentido da caracterização do alegado dano moral, razão pela qual
merece ser julgada improcedente o pleito autoral.

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação quanto à indenização por dano moral:

A autora também tem direito à indenização por dano moral. Considera-se dano moral
qualquer dor, sofrimento ou angústia que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem
médio, interfira intensamente no seu equilíbrio psíquico. A cessação do pagamento de
benefício por incapacidade ao segurado que comprovadamente continua privado de plenas
condições para exercer atividade remunerada acarreta constrangimento e angústia, em razão
da presumível impossibilidade de satisfazer as necessidades vitais básicas. Isso caracteriza
situação de constrangimento, mais do que mero aborrecimento. Trata-se de dano moral puro,
que dispensa comprovação. A responsabilidade do Estado é objetiva, independe de culpa do
INSS. Arbitro a indenização em valor correspondente a três rendas mensais do benefício
previdenciário a que a autora tem direito.

II.        Fundamentação.

1. Da preliminar de incompetência do juízo.

O alegado dano moral teria decorrido do fato da indevida cessação do benefício. A cessação
do benefício é ato administrativo previdenciário. O efeito correlato que se alega, que se
encontra no campo dos direitos da personalidade, é diretamente decorrente do ato
administrativo que cessou o pagamento do benefício.
Há cúmulo objeto de ações num mesmo processo. A eventual cisão das ações em dois
processos distintos apenas para atender a uma suposta diretriz de competência (já que o 2º
JEF é competente para causas não-previdenciárias) iria de encontro aos critérios orientadores
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dos juizados especiais, notoriamente os da celeridade e economia processual (artigo 2º da Lei
9099/95).
Não vejo como interpretar a Resolução da Presidência do TRF da 2ª região que dispõe sobre
competência num sentido que vai de encontro aos critérios que orientam os juizados especiais.
Pelo exposto, visto que o segundo pedido decorre diretamente do ato administrativo do INSS
que cessou o pagamento do benefício, reputo competente o 3º JEF para processar e julgar
ambos os pedidos.

2. Do dano moral.

A petição inicial assim apresentou a causa de pedir relativa ao pedido de compensação por
dano moral:

24. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato licito ou ilícito, a
demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito
personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de
meros transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. 25. No caso em apreço, é inegável a
existência do ato ilícito perpetrado pelo requerido, bem como o dano sofrido pela Autora, que
teve indevidamente suspenso seu benefício, única fonte de renda que possui. 26. O direito a
reparação por danos sofridos por ato ilícito, advém de previsão expressa da constituição
federal em seu artigo 5º, bem como, previsto no artigo 186 do Código civil de 2002, vejamos:
Artigo 186 do CC/02: Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito. 27. Sendo assim, é previsto como ato ilícito aquele que cause dano, ainda que,
exclusivamente moral. 28. Dessa forma, o art. 186 do Código civil define o que é ato ilícito,
entretanto, observa-se que não disciplina o dever de indenizar, ou seja, a responsabilidade
civil, matéria tratada no art. 927 do mesmo Código. Artigo 927 do CC/02: Aquele que, por ato
ilícito (arts 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 29. Necessário
ressaltar que a responsabilidade civil da administração pública é objetiva, conforme previsto
no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. 30. Claramente a Ré cometeu um ato
ilícito ao suspender indevidamente o pagamento do auxílio-doença que a Autora faz jus, sendo
obrigada assim, a reparar o dano causado. 31. Nesse sentido corrobora a jurisprudência,
vejamos:        ...        32. No mesmo sentido, O STF tem proclamado que “a indenização, a
título de dano moral, não exige comprovação de prejuízo” (RT 614/236), por ser este uma
consequência irrecusável do fato e um “direito subjetivo da pessoa ofendida” (RT 124/299).
33. Pelo exposto, requer a Autora, desde já, que o Réu seja condenado ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais suportados, eis que, permanece por 10
meses, sem receber o auxílio-doença a que faz jus, dependendo de ajuda de terceiros para
suprir suas necessidades básicas.

Como se nota, a inicial argumenta a ocorrência de dano moral in re ipsa.

A tese defendida no recurso está de acordo com a jurisprudência firmada na TNU que, p. ex.,
ao julgar o PEDILEF 200851510316411, definiu que “... o mero indeferimento
administrativo de benefício previdenciário não é, por si só, razão para condenar a
Autarquia em dano moral, devendo ser analisada as especificidades do caso concreto,
especialmente a conduta do ente público...” (TNU - PEDILEF 200851510316411. Relator
Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva. Data da Decisão 25/04/2012.
Fonte/Data da Publicação: DOU 25/05/2012).
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Recentemente, quando do julgamento do PEDILEF 00039528120084036306,  a TNU reiterou
esse entendimento; é o que se infere da conclusão do voto do Juiz Relator do referido Pedilef,
verbis: “... 12. Pelo exposto, CONHEÇO do incidente e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para anular o acórdão impugnado, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem, com a finalidade de promover novo julgamento, com adequação ao
entendimento desta TNU, no sentido de que a condenação em danos morais em virtude do
cancelamento de benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto fático-
probatório, não havendo presunção de dano pelas simples cessação, devendo eventual
procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas dos autos. Questão de
Ordem 20 deste Colegiado.” (TNU - PEDILEF 00039528120084036306. Rel. Juiz Fernando
Moreira Gonçalves. Fonte DOU 18/05/2017).

A sentença pautou a condenação em danos morais supondo que a cessação do benefício
acarreta constrangimento e angústia em face da presumível impossibilidade de satisfazer
necessidades vitais básicas. 

É de fato presumível que a cessação indevida de benefício gere constrangimento e angústia
elevados, visto que o segurado provavelmente se verá privado de recurso necessário à
subsistência. 

Não obstante isso, a fundamentação assim lançada presume o dano pelo simples fato da
cessação do benefício e presumíveis efeitos dela decorrentes. 

Não houve análise da conduta do ente público, que foi diretriz fixada pela TNU no PEDILEF
200851510316411. Houve presunção de dano pela simples cessação do benefício (fato a partir
do qual se presumiu que o autor passou privações), sendo que tal diretriz foi rechaçada pela
TNU quando do julgamento do PEDILEF 00039528120084036306.

Pelo exposto, nesse ponto o recurso do INSS merece provimento.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para excluir a condenação a pagar
compensação por dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que
somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de  DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277308v9 e do código CRC ed84b857.
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Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5000495-29.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO LEAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... Inicialmente, cumpre informar que a parte Autora é acometida por grave quadro de
espondilodiscoartrose difusa, discopatia degenerativa, hérnia discal em nível L5 S1,
consubstanciada com intensas dores nas costas, sensação de queimação e dormência na
região lombar (CID M17.8 e M51.1). Com isso, conciliar os sintomas de suas patologias com
sua atividade de acabador que exige intenso e contínuo esforço físico tais como cortar, lixar e
fazer polimento de mármore, agride sua dignidade e vai contra os fundamentos de justiça
instaurados em nosso Estado democrático de Direito. Por essa razão, considerando o teor do
atestado médico público confeccionado e as interações medicamentosas e reações adversas
decorrentes da patologia, presente, portanto, a existência de incapacidade laboral da parte
Autora. No epigrafado processo fora realizada perícia, e em sua avaliação médica, o r. Perito
entendeu que não haveria incapacidade para o labor, todavia, devem ser feitas algumas
considerações acerca do parecer do perito. Em que pese o elevado grau de conhecimento do r.
perito, é inaceitável que o amplo histórico clínico do Recorrente, tenha passado em branco
pelo expert. No presente caso, o r. perito sequer analisou os pedidos formulados à inicial, pois
analisou tão somente a incapacidade do requerente, e não a redução desta, em virtude das
patologias.

Afinal de contas, como poderá um segurado que sofre com dor a qualquer esforço físico,
voltar ao trabalho? Evidentemente que o obrigar a voltar ao labor configura-se em situação
desarrazoada, para não dizer desumana. Ora Excelências, a espondilodiscoartrose é uma
doença degenerativa decorrente do envelhecimento das articulações afetando principalmente
o corpo vertebral da coluna dorso-lombar. Ela pode aparecer em porções específicas ou em
toda a coluna. No caso do Recorrente, essa debilidade afeta toda a coluna, causando fortes
dores, que o incapacitam de realizar suas atividades laborais cotidianas, bem como deambular
normalmente. Ora, Excelências, apresentados tais fatos, é impossível que exista qualquer
crença na possibilidade de inserção do segurado em um mercado de trabalho competitivo
mesmo para jovens com plena formação acadêmica. Constatada a existência de limitação
funcional, para atividades que demandem esforço físico, e a baixa perspectiva de inserção no
mercado de trabalho em outra função, cabível a concessão do benefício em análise. Por
derradeiro, se o Demandante apresenta quadro clínico grave, comprovado pelos atestados
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médicos, é TEMERÁRIO o parecer do Perito do juízo a quo, pois não se estaria somente
negando a concessão do benefício pretendido ao segurado que possui pleno direito, como
também impondo sérios RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA do Autor!  ...

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de nascimento:            28/2/1972                   

Profissão: ACABADOR DE MÁRMORE (ev.12)

Grau de Instrução: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO   

2.  O autor recebeu auxílio-doença de 30/9/16 a 5/4/17; e de 29/8/18 a 11/9/18 (ev.8-out1,
p.18).

Com a inicial veio apenas um laudo, de 26/9/18, noticiando espondilodiscoartrose difusa,
discopatia degenerativa, hérnia discal com radiculopatia; que há piora quando há sobrecarga;
que há importante limitação funcional e incapacidade laboral (ev.1-laudo10).

O perito do Juízo indicou o seguinte exame físico: "Não apresenta hipotrofias. Refere dor em
região lombar com piora a digito pressão. Teste de Lasegue negativo. Reflexos patelares e
Aquileus sem alterações."

Em suma: o perito do Juízo não detectou incapacidade. O laudo do perito judicial apontou
concretamente os testes realizados, ao passo que o laudo do médico assistente não o fez.

Ante a disparidade de conclusões a que chegaram a perícia judicial e o
laudo particular apresentados pelo autor, incide o entendimento consolidado no enunciado nº
8 da Turma Recursal do Espírito Santo: “O laudo médico particular é prova unilateral,
enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre
o particular.” (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282165v6 e do código CRC 6c1f900c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000111-03.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CRISTINA DA SILVA ALVES (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a 
"Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6206042182),
desde 18/04/2018, data da cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser
cessado após a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;".

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto; 

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias; 

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; d) na remota hipótese de manutenção das
astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante adequado (e.g. R$
50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 -
quinhentos reais).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento: 17/08/1979 

Escolaridade: Ensino médio completo 

Profissão: Recepcionista

2.  A perita do Juízo detectou a seguinte patologia: "M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-
positivas." (ev.72, n. 2). 

A perita estimou em 3 meses o tempo para recuperação, como se infere da  resposta ao
quesito n. 16:
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16-É possível estimar qual tempo e o eventual tratamento necessário para que o periciado se
recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de
cessação da incapacidade)? 

Cerca de 3 meses.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na Lei
13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema 164):

"Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Por conseguinte, deve ser fixada DCB.

A perícia foi realizada em 27/2/2019. O prazo que ela estimou para recuperação (3 meses) já
se escoou.

Considerando a expectativa gerada pela sentença a respeito da não fixação da DCB - o que
evidentemente fez com que a autora não pleiteasse a prorrogação do benefício, já que o
comando sentencial obrigava a uma nova perícia para que o mesmo pudesse ser cessasdo -
por critério de segurança jurídica fixo a DCB no prazo de 30 dias após esse julgamento, ou
seja, em 15/9/2019.

Caso a autora julgue que não recuperou sua aptidão laboral, deverá pleitar a prorrogação do
benefício.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.
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Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4. Multas. 

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

"... impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação
até o restabelecimento."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
benefício (quando este tem valor equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, uma vez a que a DCB foi fixada
nesse acórdão, a referida multa deve ser excluída.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para: (1) fixar DCB em 15/9/2019; (2)
reduzir a 1ª multa para cem reais por dia de atraso; e (3) excluir a 2ª multa fixada.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282169v5 e do código CRC 6a265be8.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0008238-50.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LAURINDO CAMINOTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

O médico, Dr. Sebastião M. Pimentel (CRM/ES: 2019) na especialidade de ortopedia, atesta a
incapacidade laborativa:     ....      

Logo, imperioso salientar ainda que, antes de quedar-se incapacitado, o Recorrente exercia o
ofício de motorista, atividade esta que inequivocamente encontramse absolutamente
impossibilitado de ser exercido pelo mesmo, posto que sofre com dores constantes e
dificuldades para deambular, ficar de pé por determinado período de tempo, dirigir,
transportar objetos pesados, dentre outras atividades do cotidiano, sendo certo que seu
retorno forçado ao labor traria riscos para sua saúde. Ou seja, restando incapacitado para o
trabalho. Ainda assim, após a realização da perícia médica judicial, o nobre médico entendeu
que as moléstias não oferecem limitações para realização da atividade profissional. Ora, no
caso em tela, o Recorrente possui 55 anos de idade e conta com baixo nível de escolaridade,
tendo cursado apenas o Ensino Fundamental Incompleto. Tais condições, somadas ao seu
problemático quadro de saúde, constituem verdadeiro empecilho a qualquer possibilidade de
reinserção no mercado de trabalho em qualquer área, ainda que diversa da que anteriormente
laborava, sem que o mesmo tenha que realizar qualquer atividade que não envolva esforço
físico. Pautando-se na análise das circunstâncias pessoais da Recorrente, verificase que
certamente a volta ao trabalho encontra-se não apenas prejudicada, mas sim
IMPOSSIBILITADA, posto que a atividade que desempenhava é totalmente incompatível com
suas limitações. Por todo o exposto, clama por reforma a respeitável sentença que ora se
impugna, eis que o Autor faz jus ao recebimento dos retroativos do benefício desde o dia
30/04/2017.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:        Motorista de caminhão       

Experiência laboral anterior: Lavrador, zelador, manobrista (cf. laudo)              

Data de nascimento:   10/9/1963                               
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Grau de escolaridade: Ensino Fundamental Completo

2.   O autor recebeu auxílio-doença de 06/10/2016 a 10/05/2017. Pediu o restabelecimento
desse benefício.

Ao retornar ao trabalho após a DCB, foi submetido a exame médico de retorno e considerado
inapto (atestado de 11/5/17; ev.1-out2, p.26).

Há outros 2 laudos posteriores à DCB.

Um foi emitido em 24/5/17 e noticia que o autor porta espondilodiscoartrose com osteofitose..
gonartrose no joelho esquerdo com indicação de prótese... incapacitado para o trabalho (ev.1-
out2, p.19).

O outro é do dia 30/5/17, com o seguinte teor: "paciente 53 anos, hipertenso, que apresenta
gonartrose importante no joelho esquerdo. Recentemente realizou 20 sessões de fisioterapia.
Queixando-se... dor intensa em joelhos... Ao exame: dor à extensão de joelho esquerdo, com
limitação de amplitude de movimento do mesmo. Apresentando claudicação.... Encaminho
paciente ao exame pericial" (ev.1-out2, p. 27).

Esse atestado não afirma haver incapacidade, mas a indica, ao afirmar que há limitação na
amplitude de movimento do joelho. Também comprova que o autor estava fazendo tratamento
regular (fisioterapia).

Os outros dois (ASO e atestado de 24/5/17) evidenciam incapacidade para a função habitual.

Trata-se de laudos emitidos por 3 médicos, todos convergentes.

São suficientes para demonstrar que o estado de incapacidade perdurou após a DCB.

Deve ser determinado o restabelecimento desde a DCB até o dia 18/8/17, aplicando-se (até
certo ponto) o critério do § 9º do artigo 60 da Lei 8213/91, pelas seguintes razões: (i) a perícia
administrativa de 18/8/17 está adequadamente fundamentada e afastou a existência de
incapacidade; (ii) o laudo da perícia do juízo também afastou a existência de incapacidade.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o
INSS a RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA desde a DCB (desde 10/5/17) e a pagá-
lo até o dia 18/8/17. 

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282178v6 e do código CRC b2884fd1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015077-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FLAVIANA CELIA NETTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS
a "conceder o auxílio-doença NB 624.095.438-5, desde 25.07.2018, data do requerimento
administrativo do benefício, e fixar a respectiva DCB em 4 (quatro) meses após sua efetiva
implantação, pagando-lhe as verbas não adimplidas no período."

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez; ou,
subsidiariamente, excluir a DCB fixada.

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A Recorrente ingressou com a presente demanda com o objetivo de obter a concessão do
auxílio-doença previdenciário desde a sua cessação administrativa, bem como a conversão do
mesmo em aposentadoria por invalidez previdenciária, em razão das doenças incapacitantes
de que padece, quais sejam, CERVICALGIA, DOR LOMBAR BAIXA, LOMBALGIA,
ABAULAMENTO E PROTUSÃO DISCAL (CID10 M54.2 E M54.5), estando, portanto, TOTAL
e DEFINITIVAMENTE incapacitada de exercer qualquer atividade laborativa. Nos termos da
r. sentença do evento 36, o Digníssimo Juízo a quo, conforme artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil, decidiu pela procedência parcial dos pedidos formulados na peça
vestibular, deferindo apenas a concessão do auxílio-doença previdenciário desde 25/07/2018
até 04 (quatro) meses após a efetiva implantação do benefício, nos seguintes termos:  ...

IV - DA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA O MM. Juiz, com base no laudo pericial,
entendeu que a Recorrente está temporariamente incapacitada para o labor. Entretanto, à luz
do conjunto probatório, percebe-se que não há perspectivas de recuperação para a
Recorrente. No dia 30/01/2019, o i. perito judicial examinou a Recorrente e atestou que a
mesma estava incapacitada para o labor desde Maio/2018; ou seja, naquela ocasião, de
acordo com a avaliação do expert, a inaptidão da Recorrente já durava ao menos 08 (oito)
meses. Os laudos que compõem o acervo dos autos demonstram que, no período supracitado,
a Recorrente passou por constante acompanhamento de médicos especialistas, os quais apenas
reiteravam pareceres de incapacidade laborativa sem acenar com qualquer sinal de melhora.
No quesito n.º 14 do evento 25, ao ser perguntado quais seriam os métodos terapêuticos que
poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa da Recorrente, o i. perito alegou
que seria necessária uma nova ressonância magnética para definir conduta. Todavia, consta
dos autos um exame de ressonância magnética da coluna lombar datado de 07/05/2018, que,
na ocasião da perícia, tinha apenas 09 (nove) meses de realização, sendo, portanto, capaz de
retratar as condições atuais da enfermidade incapacitante de que padece a Recorrente. Assim,
se o i. perito, munido de ressonância magnética recente, exame físico presencial e laudos
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médicos emitidos por outros profissionais, não foi capaz de eleger sequer um tipo de
tratamento para eventual recuperação laborativa da Recorrente, então é forçoso concluir que
não há perspectivas de cura ou mesmo amenização dos sintomas incapacitantes, o que
culmina na inaptidão definitiva da Recorrente. A Recorrente desempenhou como última
profissão o ofício de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, cuja incumbência é “Auxiliar na
realização de serviços em geral como recebimento, separação e distribuição de
correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de instalações.”
(Fonte: http://www.catho.com.br).   ...   Como se vê, a atividade habitual da Recorrente
demanda intensos esforços físicos, incompatível com o seu quadro ortopédico de dores na
coluna e no pescoço, o qual não tem perspectivas de ser sanado, ante a falta de previsão de um
tratamento que possa conduzir a uma eventual cura. Desta feita, é notória a incapacidade
total e definitiva da Recorrente.  ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão: aux. serviços gerais.                             

Data de nascimento:  15/12/1983.                                

2.  Os laudos de médico-assistente acostados à inicial pela autora (evento 1, laudo10 até laudo
13), nenhum afirma que há incapacidade definitiva para a função habitual. Ao revés, 3
afirmam que há incapacidade por 60 dias e outro afirma que não tem possibilidade de retornar
ao trabalho "nas condições atuais", o que indica, claramente, haver incapaciade temporária.

Conclusão: a autora não produziu qualquer prova indicativa de incapacidade definitiva.

Para além disso, o perito do Juízo foi explícito ao afirmar que a incapacidade é temporária.

Portanto, não há como acolher o pedido de concessão de aposentadoria.

O perito não estimou o tempo para recuperação, mas consignou que "Necessita realizar nova
ressonancia magnética para definir conduta".

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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
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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 lei prevê a extensão do benefício por 4 meses, o que está de acordo com o § 9º do artigo 60
da Lei 8.213/91.

Caberá à parte autora pedir a prorrogação do benefício, caso considere que o estado
de incapacidade perdura.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000281890v3 e do código CRC 0ecd7c1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:28
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RECURSO CÍVEL Nº 5002955-23.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SANDRA DE ATAIDES MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a "...  a)
Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6188914225),
desde 31/10/2017, data da cessação indevida, ... somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação."

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto; 

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias; 

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; 

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Data de Nascimento:28/07/1976 

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto 

Profissão: Auxiliar de serviços gerais

2. DCB.

O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.
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A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Em casos nos quais há necessidade de cirurgia para que haja recuperação da capacidade
laboral, entendo que a referida tese não deve ser aplicada. É necessário que o segurado, caso
queira seja submetido à cirurgia (porque não é obrigado a tanto), realize tal cirurgia e que
haja, após tal procedimento, uma avaliação pericial. Também entendo que tal tese não deve
ser aplicada em casos nos quais há doença rara ou quadro muito complexo. 

Não obstante, esse não é o caso dos autos.

Com efeito, o perito detectou que o autor porta depressão.

Dentro de tal contexto, deve ser fixada DCB.

O perito estimou em 2 meses o prazo para recuperação (ev.13).

A perícia foi realizada em 24/1//2019.

Considerando o prazo estimado pelo perito e tendo em vista razões de segurança jurídica -
visto que a sentença não fixou DCB, fixo DCB em 45 dias a contar deste julgado, ou seja, em
30/9/2019.

Caberá ao autor, oportunamente, requerer a prorrogação do benefício, caso continue a julgar-
se incapaz de desempenhar sua função habitual.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;
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O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4.  Multas diárias.

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

"... impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação
até o restabelecimento."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior a metade do valor do
benefício. 

Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à segunda multa, a mesma fica desde já excluída, visto que se fixou DCB.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para:

1) fixar DCB em 30/9/2019;

2) reduzir a primeira multa para R$ 100 por dia de atraso;

3) excluir a segunda multa (fixada em caso de cessação indevida).
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Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282158v4 e do código CRC e79f3018.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5002883-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SOLINEIA REINHOLZ TESCH (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a 
"restabelecer o auxílio-doença NB 31/618.194.824-8 desde a cessação, em 10/8/2017,
convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 27/7/2018."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2.1 DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REABILITAR O AUTOR PARA CESSAÇÃO
FUTURA DO BENEFÍCIO – AFRONTA À ATUAL LEGISLAÇÃO E RECENTE
ENTENDIMENTO DA TNU

A sentença condenou o INSS a implantar benefício de aposentadoria por invalidez, afastando
a reabilitação por considerar a parte autora não habilitada para o desempenho de nova
atividade.

A decisão ora examinada determinou a reabilitação profissional com base na aplicação da
Súmula 47 TNU, indo de encontro à conclusão do perito médico judicial.

Assim, o INSS entende que, ante a existência de incapacidade parcial e permanente, não
seria o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, podendo a autora ser reabilitada.

Os critérios de elegibilidade da reabilitação são elementos de apoio à decisão médico-pericial
e, dessa forma, não devem ser considerados isoladamente sem análise de outros fatores que
favoreçam ou desfavoreçam tal encaminhamento.Todos os fatores que influenciem o
encaminhamento/elegibilidade devem ser correlacionados para se deferir, ou não, o processo
de reabilitação.

Com efeito, pela inexistência de perícia multidisciplinar nos autos (tão somente médica), a
decisão em análise careceu de elementos concretos de aferição da elegibilidade ao processo
de reabilitação, o que somente pode ser realizado pela Autarquia.

 

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Profissão:         Lavradora - autônoma. (ev.15)                    

Data de nascimento:     2/6/1976                             

Grau de escolaridade:  Ensino fundamental incompleto

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A autora conta, hoje, com 43 anos de idade. 

A incapacidade definitiva para a função de lavradora ficou evidenciada no laudo pericial; o
perito, contudo, registrou a possibilidade de reabilitação para atividades de caráter
administrativo.

A sentença aplicou a súmula 47 da TNU e concluiu pela aposentadoria, com base na seguinte
fundamentação:

A autora recebeu auxílio-doença previdenciário (NB 31/618.194.824-8) no período de
11/4/2017 a 10/8/2017 na qualidade de segurada especial (evento 2). 

Foi realizada perícia médica judicial em 27/7/2018. O perito nomeado pelo juízo, especialista
em ortopedia, diagnosticou espondilodiscoartrose em coluna lombar associada a discopatia
(evento 15, quesito 4). Concluiu que a doença implica incapacidade para o exercício da
atividade habitual de lavradora, "pois possui doença de caráter degenerativo e progressivo
que piora a atividade de impacto e sobrecarga mecânica em coluna" (quesitos 6 e 7). Afirmou
que a autora "deve evitar deambular por longas distancias, pegar peso, se submeter a
sobrecarga ou cargas repetidas de impacto sobre a coluna, ficar em posição ortostática ou
agachado por longos períodos" (quesito 8). Apontou risco de agravamento do quadro clínico
se a autora continuar exercendo a atividade habitual (quesito 9). Estimou, com base em laudo
de tomografia computadorizada datado de 2016, que a incapacidade está consolidada há
dois anos (quesitos 10 e 11). Asseverou tratar-se de incapacidade definitiva (quesito
13). Considerou viável a reabilitação profissional em atividades  administrativas, em funções
como porteiro ou ascensorista (quesito 16).

O INSS não formulou impugnação específica ao laudo pericial. 

O perito do juízo avaliou que a incapacidade para a atividade habitual é definitiva e
considerou viável a reabilitação profissional. Essa avaliação foi feita exclusivamente sob o
ponto de vista clínico e físico. Ocorre que as condições pessoais do segurado também são
relevantes para efeito de definir a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho,
conforme enunciado na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez
reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições
pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

A autora, nascida em 2/6/1976, tem 42 anos de idade. Além disso, conta com ensino
fundamental incompleto (evento 15, quesito 1) e possui restrição para deambular por longas
distâncias, carregar peso, se submeter a sobrecarga ou cargas repetidas de impacto sobre a
coluna, ficam em pé ou agachada por longos períodos (quesito 8). Em se tratando de pessoa
radicada no meio rural, é difícil imaginar a disponibilidade de atividade compatível com as
restrições físicas verificadas pelo perito que possa garantir o sustento da autora. A autora
poderia ser reabilitada para atividade urbana, mas a reabilitação profissional deve se limitar
às atividades disponíveis no local em que o segurado vive.
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É improvável que a autora consiga se reinserir no mercado de trabalho. Descarto, na prática,
a viabilidade de reabilitação profissional e reconheço o direito à aposentadoria por invalidez.
Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

...

O perito examinou a autora em 27/7/2018 e considerou que a incapacidade já estava
consolidada há dois anos (quesito 10). O laudo pericial comprova que a incapacidade
laborativa não sofreu solução de continuidade após a cessação do auxílio-doença, em
10/8/2017. 

A autora tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/618.194.824-8 desde a
cessação, em 10/8/2017, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o exame
pericial, em 27/7/2018.

A autora laborava como lavradora e reside na localidade de "Rio Plantoja, zona rural, Santa
Maria de Jetibá" (cf. evento 1). A sentença apontou que conta com ensino fundamental
incompleto.

Dada a dificuldade de realocação profissional que é evidente para uma pessoa com
dificuldade de deambular e que reside em zona rural de pequeno município, a sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282159v3 e do código CRC 2298d295.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000637-55.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DENILSON NEVES JORGE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

"... A perícia judicial realizado atestou a capacidade laboral da autora, apesar de laudos
juntados aos autos que comprovam sua incapacidade laborativa em razão de: depressão e
dependência química de crack (dentre outras drogas). Os documentos comprovam ainda que o
autor se encontra internado para tratamento em clínica terapêutica a fim de minimizar os
sintomas que suas doenças proporcionam. Em razão disso, o laudo pericial foi impugnado em
razão de a pericia não ter tido condições de apurar a verdadeira situação de saúde do autor. O
autor apresenta constantemente crises de abstinências e surtos psicóticos em razão de sua
dependência para com o crack, droga essa que sabidamente causa nos indivíduos a perda da
consciência social e diversos outros sintomas biológicos que causam incapacidade laborativa.
Nota-se que diante dos documentos juntados aos autos, e da perícia judicial manifestamente
destoante de todos os documentos apresentados, justo seria que ante à impugnação do autor,
fosse marcada nova perícia a fim de atestar a verdadeira situação de saúde do autor. Destaca-
se, no mais, que a parte ré não foi capaz de produzir qualquer prova que contrariasse os
documentos médicos juntados aos autos pelo autor. Diante disso, observa-se que a r. Sentença
foi proferida em nítido cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da
ampla defesa previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988. O autor autora
laborava como montador de andaime industrial e não possui qualquer condição física e
principalmente mental para exercer novamente tal atividade. Tal aspecto não foi levado em
conta pelo Perito judicial, não tendo ele analisado o contexto macro da doença da autora, mas
tão somente o momento presente da perícia. Além do mais, a expressão “incapacitado para o
trabalho ou para o exercício das atividades laborais habituais” traduz-se em um conceito
jurídico indeterminado cuja aplicação, no caso concreto, é tarefa das mais tormentosas. Por
este motivo, deve o magistrado contemplá-la utilizando-se de uma integração interpretativa,
valendo-se, para tanto, de parâmetros como a idade, o grau de instrução, a reinserção social e
a dificuldade latente de inclusão no mercado de trabalho. ..."

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:     Montador de Andaimes  (ev.14).            
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Data de nascimento: 21/11/1981 

Escolaridade: 2º Grau incompleto          

2.   Pelo teor do CNIS e laudos de perícia administrativa (ev.28), o autor recebeu auxílio-
doença de 12/10/17 a 12/4/18; a concessão foi gerada em decorrência de internação para
tratamento por dependência química de drogas.

A inicial pede o restabelecimento desse benefício, ou seja, desde abril de 2018.

Após a DCB, o autor foi contratado pela empresa Lumac Service Ltda de 4/6/18 a 21/6/18; e
pela Lumac Andaimes Ltda em 30/7/18; esse vínculo estava em aberto: o autor estava
recebendo salário ao menos até dezembro de 2018 quando o extrato do CNIS foi extraído, em
1/2/19 (ev.28).

Os dois laudos de médico assistente apresentados foram emitidos em 8/11/17 e 6/4/18. Antes,
portanto, de o autor ser contratado por duas empresas distintas para trabalhar como
empregado, nas quais recebeu, regularmente, salário.

Ambas as contratações ocorreram depois de abril de 2018. Tais contratações supõem a
submissão do autor a exames médicos admissionais. 

Dentro de tal contexto, os elementos que há nos autos apontam que o perito do Juízo estava
correto ao afirmar que não havia incapacidade laboral.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282164v4 e do código CRC 31b28471.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5019895-66.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELIA DOMINGAS DAS NEVES ARAGAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

(...)

Observa-se conforme laudo pericial que a doença da requerente trata-se de uma lesão
degenerativa, ocorre que a requerente NÃO se encontra apto a suas atividades laborativas,
conforme a petição inicial, mais como forma de manter o seu sustento e de sua família, em
razão de ter cessado o auxilio doença, não vislumbrou outra alternativa, mesmo
impossibilitado de labutar o requerente expõe o seu maior bem jurídico “vida”, pois deveria
esta afastado de suas funções e fazendo o correto tratamento.

2. Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta. Dor na coluna
cervical e lombar + dor em todo membro inferior esquerdo (membro operado em
aproximadamente 1986).

Data vênia é valido ressaltar queao requerente, não pode exercer sua função de trabalho
devido ao seu problema sofre de Sequelas de fratura no Fêmur e Punho, possui platina no
fêmur esquerdo e Gonartrose não especificada (CID 10: M17.9) o que a torna incapaz para o
seu trabalho habitual na função de VENDEDORA AUTONOMA passando por dificuldades
financeiras.

(...)

Todavia, a sentença proferida merece reforma, uma vez que, baseada em uma prova que
contraria toda a documentação médica juntada nos autos. De fato, a perícia judicial foi feita
por médico especialista, que não soube avaliar o quadro de saúde da recorrente da maneira
correta.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder auxílio-doença com
posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde 11.11.2017.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/620.859.662-2, formulado em
9/11/2017, foi indeferido por motivo de parecer contrário da perícia médica do INSS (evento 2,
INFBEN3).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, diagnosticou  pós-operatório de
fratura de fêmur esquerdo e alterações degenerativas leves (quesito  3, evento 14). Afirmou
que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de operadora de
telemarketing (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

A autora impugnou o laudo pericial (evento 22). 

Não há contradição. Para ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, não
basta ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha
causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou
ocupação.

A autora alegou que:

Sem comprovação da incapacidade para o trabalho, não há desrespeito ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por
incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da
incapacidade para o trabalho.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Profissão:  vendedor ambulante (cf. inicial); operadora de telemarketing (cf. laudo).

Data de nascimento:  04/10/1964                                

Grau de escolaridade: ensino médio completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento1-LAUDO7,
datados de 16/08/2017 e 01/05/2018.

2. O requerimento administrativo foi apresentado em 09/11/2017 e indeferido em razão de
não ter sido constatada incapacidade laboral na perícia médica.
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Há apenas dois laudos médicos particulares juntados aos autos (Evento1-LAUDO7). Apenas
o primeiro, datado de 16/08/2017, menciona incapacidade laboral.

O laudo da perícia judicial, contudo, confirma a doença Pós- operatório de fratura do fêmur
esquerdo (cirurgia antiga) + alterações degenerativas leves (operação realizada
aproximadamente em 1986) e atesta ausência de alterações significativas ao exame físico da
coluna lombar e da coluna cervical, bem como ausência de alterações no membro ingerior
esquerdo, exceto a cicatriz fechada lateral na coxa esquerda.

Conquanto a perícia judicial tenha sido realizada em 11/03/2019, o laudo particular emitido
em 01/05/2018 já não mencionava incapacidade laboral.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277862v22 e do código CRC 68a9fa93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:32
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RECURSO CÍVEL Nº 5007836-46.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE DILSON PIRES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença à parte autora, desde um dia após a
DCB, em 26/04/2018 (NB 553.508.026-4) devendo o mesmo ser mantido pelo prazo de 06
meses a contar da implantação. Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por
invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

(...)

Verifica-se nas respostas dos quesitos o seguinte: a) do item 7: contraindicação de labor
habitual; b) do item 9: em havendo labor habitual, poderá ocorrer a piora da doença; c) item
14: o Perito é taxativo para incapacidade definitiva; e d) Item 15: O Perito volta a falar sobre
incapacidade definitiva.

Ora, nobres magistrados, como pode se depreender da conclusão da perícia, o Recorrente não
pode exercer labor habitual, sob pena de agravamento de sua enfermidade, e ainda, é
classificado como incapacitado.

Diante desses fatos não é possível coadunar com a conclusão do magistrado de piso que
limitou a 6 (seis) meses de auxilio doença, sendo inclusive consignada a possibilidade de
reabilitação do Recorrente para a função de porteiro ou vigia.

Dos pedidos

a) A Reforma da sentença para conceder ao Recorrente a aposentadoria por invalidez; 

b) Em não sendo concedida a aposentadoria requerida, que seja concedido o auxilio doença,
deferindo, ainda, que a nova reavaliação ocorra em prazo superior aos 6 (seis) meses
deferidos pelo juízo de piso.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

(...)

Trata-se de homem, 56 anos de idade, chefe churrasqueiro, que se insurge contra a cessação
do benefício previdenciário de auxílio doença em 26/04/2018(NB 553.508.026-4- Evento 11,
OUT2) em virtude da constatação pela autarquia previdenciária de sua capacidade
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laborativa – recebeu o benefício em virtude de problemas ortopédicos desde 28/09/2012 (
SABI e CNIS em  Evento 48, CONT2) . Pugna, pela conversão do auxílio doença em
aposentadoria por invalidez, sob a alegação de incapacidade definitiva.

Primeiramente, quanto à qualidade de segurado e o cumprimento da carência, entendo que
restam demonstrados nos autos conforme CNIS colacionado, ademais de não serem ponto
controvertido. A parte autora estava em gozo do auxílio doença. Passemos, portanto, à análise
da existência/persistência de incapacidade laboral.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Pois, realizada perícia judicial com médico ortopedista (Evento 26, em
21/11/2018), o expert propugnou pela incapacidade laborativa definitiva e parcial da parte
autora, nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? Sim, osteoartrose em joelho direito e esquerdo,
e osteoartrose de tornozelo.

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa
examinada. Individuo com arco de movimento livre em joelho direito e esquerdo. Sem atrofia
muscular ou sinais de desuso. Presença de crepitação em joelho esquerdo. Sem sinais de
lesão ligamentar bilateral. Sem derrame articular. Sem sinais inflamatorios agudos.
Tornozelo direito com arco de movimento livre, sem crepitação. Sem sinais inflamatorios
agudos. Presença de cicatriz em face lateral de pé compativel com procedimento cirurgico de
fratura da base do quinto metatarso.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? Não, pois apresenta osteoartrose de joelhos, sendo
contraindicado o labor habitual.

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual?
(Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé?
trabalhar sentada?) Agachar, pegar peso superior há 5 kilos, subir e descer escadas.

Informa que a DII remonta à 05/06/2018 ( data da ressonância magnética), sugerindo a
reabilitação da parte autora para exercer atividades como porteiro e caixa.

Assim, sem maiores delongas, observando os documentos particulares juntados pela parte
autora, o laudo médico judicial, bem como as informações contidas nos laudos SABI, cujas
patologias detalhadas pelos peritos da autarquia previdenciária apresentam similitude com a
diagnosticada pelo expert judicial, entendo que os elementos de prova acostados aos autos são
aptos a comprovar a incapacidade laboral da parte autora desde a data cessação do auxílio
doença e, consequentemente, o direito ao restabelecimento do benefício.

Porém, considerando que o autor tem ensino médio completo e realiza atividade habitual
que lhe concede renda de 1, 1 salário mínimo, não há que se falar em reabilitação, pois, com
a instrução do autor (ensino médio completo) pode ser porteiro, vigia, caixa de
supermercados ou qualquer outra atividade administrativa e auferir a mesma renda.

Desta feita, comprovada a incapacidade laboral parcial e presentes os demais requisitos legais
(qualidade de segurado e carência), entendo ser devido apenas o restabelecimento do auxílio-
doença desde a cessação e o mesmo ser mantido pelo prazo de 06 meses a contar da sua
implantação, ou seja, tempo mais que suficiente para o autor se adaptar a um novo trabalho.

Dispositivo:
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Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do
art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar o Réu a:

a) restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença à parte autora, desde um dia após
a DCB, em 26/04/2018 (NB 553.508.026-4) devendo o mesmo ser mantido pelo prazo de 06
meses a contar da implantação;

b) pagar, após o trânsito em julgado, as parcelas atrasadas entre a DIB e a implantação,
observando os créditos porventura gerados até a data da efetiva expedição do RPV e
descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente.

Os elementos probatórios levados em conta na fundamentação e a natureza alimentar do
benefício demonstram a presença dos requisitos fático-jurídicos necessários à tutela provisória
pleiteada (art. 300, NCPC), motivo pelo qual defiro o pedido de tutela de urgência, para
determinar ao INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima .

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Profissão:   churrasqueiro                          

Data de nascimento: 27/06/1962                  

Grau de escolaridade: ensino fundamental completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 6-LAUDO7, fls.
2/5 e 8.

2. O recorrente destaca que o perito considerou definitiva a incapacidade laboral verificada.

Contudo, trata-se de incapacidade parcial e não total, com as seguintes limitações funcionais
para desempenho da atividade habitual de churrasqueiro: Agachar, pegar peso superior há 5
kilos, subir e descer escadas.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem como requisito a incapacidade laboral total e
definitiva, o que não ocorre no presente caso, eis que o autor tem condições de realizar
atividades que não demandem o esforço físico descrito pelo perito.

Não há óbice à reabilitação sugerida pelo perito e sequer trata do assunto o recurso do autor.

Também não há razão para fixar prazo superior a seis meses para o benefício.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.
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O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277374v7 e do código CRC 321d7cda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5012198-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALZITON BATISTA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALZITON BATISTA DA
SILVA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por
incapacidade.

Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que o embasamento para a
não designação de perícia com especialista se deu pelo entendimento da TNU que a autoriza
quando se trata de "casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso
de doença rara...". Aduz que a doença da autora é rara e que a perita do juízo não demonstrou
ter conhecimento científico para o caso. Diz que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
pela reabertura da fase instrutória para que fosse nomeado novo perito especialista.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275581v3 e do código CRC 68fd5b15.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5008415-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA REIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA REIS em face do
acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença
que condenou o INSS a "... restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença da
parte autora a partir de 05/12/2017 (cessação do NB 6193963808), devendo este ser mantido
por 6 meses a contar da sua implantação" e julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez.

Alega a embargante, para fins de prequestionamento, que o laudo pericial
conclui que a autora deve manter tratamento com cirurgião, podendo ser submetida à cirurgia,
entretanto o acórdão trata a cirurgia como possibilidade remota. Aduz que quando a
incapacidade laboral total só pode ser revertida por cirurgia, a TRU da 4ª Região entende que
a incapacidade temporária deve ser entendida como definitiva, pois não se pode exigir do
segurado que se submeta a procedimento cirúrgico. Sustenta que em face das condições
pessoais e subjetivas da autora, parece equivocado afirmar que há condições de retorno ao
mercado de trabalho.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275680v2 e do código CRC 0c71311f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 228



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 262/599

5007313-34.2018.4.02.5001 500000277514 .V21 JES10621© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5007313-34.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCO ANTONIO ORLEANS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença da parte autora a partir
de 25/06/2018, devendo o mesmo ser mantido pelo prazo de 06 meses a contar da
implantação. 

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

(...)

Assim, como a incapacidade somente será eliminada com a realização de procedimento
cirúrgico, ao qual o Recorrente não está obrigado a submeter-se, então é forçoso concluir que
resta configurada a sua incapacidade total e definitiva.

(...)

Os laudos e exames anexos aos autos pelo Recorrente atestam pela sua incapacidade
definitiva para o trabalho.

As condições pessoais do Autor, principalmente a sua idade (56 anos), grau de escolaridade
(ensino médio), qualificação profissional (salgadeiro), limitação profissional, além da
realidade do mercado de trabalho, reforçam a conclusão que o mesmo não tem condições de
se readaptar para nenhuma outra profissão, estando totalmente incapacitado para o
desempenho de outras atividades que lhe garantam o sustento.

Diante do exposto, claro está que o Recorrente, além de definitivamente incapacitado para a
sua atividade habitual, também está impossibilitado de ser reabilitado para qualquer outra
função, fazendo jus à Aposentadoria por Invalidez.

Considerando a hipótese de ser afastada a incapacidade laboral definitiva do Recorrente, o
que não se espera, tem-se que é imperiosa a manutenção do auxílio-doença previdenciário por
tempo indeterminado.

(...)
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Com efeito, se os sintomas incapacitantes não retrocederam com os tratamentos já aplicados
por mais de 01 (um), então é evidente que não há perspectivas de plena recuperação laboral
em apenas 06 (seis) meses.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

In casu, realizada perícia com médico ORTOPEDISTA em 17/09/2018 (Evento 13), foi
constatado que a parte autora está temporariamente incapaz.

6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada? Salgadeiro. 

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? Não no momento. Necessita ser submetido a
tratamento adequado. 

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual?
(Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso? ficar em pé?
trabalhar sentada?) Carregar peso, ficar de pé longo tempo. 

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual? Por quê? Sim. Pode haver piora das dores. 

10. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa
data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano?
Sim. Aproximadamente 05/04/2018. Dura até hoje. 

11. Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? Data do exame de
RNM apresentado.

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam
conduzir à recuperação da capacidade laborativa? Fisioterapia, analgesia e repouso. 

15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa
examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data de
cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico? Sim. Aproximadamente 6
meses. Sem necessidade de tratamento cirúrgico. 

Verifico através do CNIS que a parte autora não é daqueles contribuintes assíduos que permite
ao Juízo analisar as condiçoes pessoais, até mesmo porque o tratamento adequado deve lhe
trazer a normalidade, fato atestado por especialista e pelo INSS.

(...)

Com isso, comprovada a incapacidade laborativa e presentes os demais requisitos necessários
para concessão de benefício por incapacidade, a parte autora faz jus ao restabelecimento do
auxílio-doença desde a data da cessação 25/06/2018/2018, devendo o benefício ser mantido
pelo prazo de 06 meses, tudo conforme constatado no laudo pericial (evento 13)

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Profissão:  salgadeiro                        
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Data de nascimento:  23/01/1963                    

Grau de escolaridade: ensino médio completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial: Evento 1-LAUDO7,
datados de maio/2017 e janeiro, março e  maio de 2018.

2. Não há nos autos elementos que levem à conclusão do autor/recorrente no sentido de que a
incapacidade somente será eliminada com a realização de procedimento cirúrgico. O perito
judicial afirmou reiteradamente que é possível a recuperação em prazo previsível, tendo
explicitamente descartado a necessidade de procedimento cirúrgico na resposta ao quesito 15,
como adiante se vê:

15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa
examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data de
cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico? Sim. Aproximadamente 6
meses. Sem necessidade de tratamento cirúrgico.

Assim, como a incapacidade somente será eliminada com a realização de procedimento
cirúrgico, ao qual o Recorrente não está obrigado a submeter-se, então é forçoso concluir que
resta configurada a sua incapacidade total e definitiva.

A indicação para avaliação cirúrgica, constante do laudo particular emitido em 24/05/2017,
não foi reproduzida nos laudos posteriores, devendo-se destacar que o requerimento do
auxílio-doença que restou deferido pelo INSS foi realizado somente em 20/02/2018.

O autor recebeu auxílio-doença no período de 20/02/2018 a 25/06/2018.

Após a DCB, não há atestados nos autos.

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Por fim, a perícia judicial vai de encontro à afirmação do recorrente no sentido de que não
haveria perspectivas de plena recuperação laboral em "apenas" 06 (seis) meses.

Portanto, a pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez não deve ser acolhida.

3.  O autor pediu, subsidiariamente, "a manutenção do auxílio-doença previdenciário por
tempo indeterminado." 

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. 

Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como representativo da
controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema 164):  "Por não
vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por
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unanimidade, firmou as 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."

Nessa linha, não há como acolher o pleito subsidiário.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277514v21 e do código CRC 9df978f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5003159-70.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCELO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a: "a) conceder
o auxílio-doença NB 31/550.573.701-0 com DIB em 20/3/2012; b) convertê-lo em
aposentadoria por invalidez com DIB em 18/7/2018; c) pagar as prestações vencidas a partir
de 21/5/2013."  Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II - DA NULIDADE DA PROVA PERICIAL 

analisando a capacidade laborativa do autor a partir de profissão distinta da exercida por ele.
A sentença reconheceu tal fato, mas afastou a necessidade de solicitar esclarecimentos ao
perito ou mesmo determinar nova perícia, utilizando-se de inferências apartadas dos
elementos dos autos e da ciência médica para fundamentar a condenação do INSS. Deste
modo, a condenação não pode subsistir, sob pena de nulidade na produção da prova técnica
em comento. Ante o exposto, requer a nulidade da prova pericial para a designação de um
profissional médico para a realização da perícia que aferirá as condições se saúde da parte
autora, A PARTIR DA REAL ATIVIDADE LABORATIVA POR ELA DESENVOLVIDA. 

III – DA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE

Os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de
doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei nº 8.213/91, nos artigos 42 e 59,
respectivamente, dependendo da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva.
Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, se extrai os requisitos necessários ao
gozo dos benefícios, são eles: 1. qualidade de segurado; 2. carência ao benefício: 12 (doze)
contribuições mensais, se for o caso; 3. incapacidade temporária ou parcial (auxílio-doença)
ou permanente e total, ou seja, que o segurado se apresente insusceptível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez). Dos
elementos dos autos verifica-se que a incapacidade laborativa para a atividade laborativa
habitual se iniciou antes de seu (re)ingresso no RGPS. Como no caso exposto ficou constatada
a perda qualidade de segurado à época da DII, não há subsunção à lei amparar a concessão
do benefício pleiteado na inicial.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.
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Profissão:       Ajudante de Obras (ev.1);  Auxiliar de pedreiro (cf. laudo, ev.19); "Técnico de
Manutenção Eletrônica" (contestação, ev.25).                

Data de nascimento:   2/12/1983                               

Grau de escolaridade: Primeiro Grau Completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  Da alegada nulidade na perícia.

A perita, cardiologista, afirmou que o autor está definitivamente incapacitado para a função
de auxiliar de pedreiro.

O INSS, na contestação, disse que o autor era, na verdade, "Técnico de Manutenção
Eletrônica" (contestação, ev.25). 

Na sentença, o Juízo a quo considerou que o teor do laudo apontou incapacidade para
qualquer função, inclusive 

A perita do juízo confirmou incapacidade  para a atividade de auxiliar de pedreiro (quesito 6).
Ocorre que essa não era a atividade habitual do autor na época em que ficou provado o início
da incapacidade para o trabalho. A nova ocupação exercida pelo autor após a data de início
de incapacidade não tem relevância para definir atividade habitual.

A perita não foi informada de que a atividade habitual do autor na data de início de
incapacidade, em 2012, era a de técnico em informática ou técnico de manutenção eletrônica.

Contudo, após atestar incapacidade definitiva para a atividade de pedreiro, a perita avaliou
que a reabilitação profissional seria inviável, porque o autor apresenta cansaço para
caminhar e para fazer qualquer esforço físico (quesito 16). Se a reabilitação profissional é
inviável, a incapacidade para o trabalho é total, ou seja, o autor não tem condições de
exercer qualquer ocupação profissional, inclusive a de técnico em informática ou de técnico
de manutenção eletrônica. De fato, uma pessoa que apresenta cansaço até para caminhar não
tem condições de exercer qualquer profissão com produtividade aceitável. 

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

...

A perita nomeada pelo juízo examinou o autor em 18/7/2018 (evento 11). Assim, na data do
requerimento administrativo, em 20/3/2012, o autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/550.573.701-0 desde o requerimento
administrativo, em 20/3/2012, com sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da
data do exame pericial, em 18/7/2018.

A sentença evidenciou que há incapacidade definitiva e omniprofissional, visto que o laudo
pericial apontou a inviabilidade de reabilitação (n. 16, ev.19).

Impunha-se a concessão de aposentadoria por invalidez.
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Não houve nulidade na prova. O erro de fato (alusivo à atividade habitual) em que incorreu a
perita não prejudicou o exercício da cognição judicial, visto que no bojo do laudo há elemento
que evidencia haver incapacidade definitiva e omniprofissional.

Ou seja: não houve prejuízo; e não há nulidade sem prejuízo.

3.  O INSS afirmou que, na DII, o autor não seria segurado. Com efeito, consta do recurso: "...
verifica-se que a incapacidade laborativa para a atividade laborativa habitual se iniciou
antes de seu (re)ingresso no RGPS. Como no caso exposto ficou constatada a perda
qualidade de segurado à época da DII, não há subsunção à lei amparar a concessão do
benefício pleiteado na inicial."

O laudo fixou a DII "desde 2012" (n. 10).

O autor laborou na empresa SD Computadores E Suprimentos Ltda de 25/07/2011  até
21/12/2011 (ev.25-out4), de modo que durante todo o ano de 2012 ostentou a qualidade de
segurado.

Sendo a DII fixada em qualquer data no ano de 2012 (e o foi), a conclusão é a mesma: o autor
ostentava a qualidade de segurado.

A alegação recursal improcede.

4.  Litigância de má-fé.

Na inicial o autor afirmou laborar como Ajudante de Obras (ev.1). 

No laudo, consta que era  Auxiliar de pedreiro (ev.19), a partir do que se infere que foi essa a
profissão declarada pelo autor à perita.

O INSS alegou, na contestação, que o autor não era ajudante de pedreiro. Aduziu que "o autor
não é "ajudante de obras" ou "servente de pedreiro", e sim técnico em informática ( "Técnico
de Manutenção Eletrônica". "

O juízo intimou o autor para se manifestar sobre a alegação do INSS (ev. 35).

O autor apresentou a seguinte resposta (evento 43):

Após Autor constatar sua incapacidade para o trabalho e diagnosticar a doença
e ter ficado afastado do trabalho, conforme se comprova por meio do CNIS.
Após esse diagnostico mesmo o Autor sem condições de trabalho, não mais
conseguiu recolocação na função que anteriormente trabalhava e passou a ter
que se virar, trabalhando até de ajudante de Pedreiro, logo a função que
ultimamente estava exercendo, para sua família não passar fome era esta.  

...

O Autor é Segurado desde 2004 e após o agravamento da doença necessitou colocar
marcapasso e teve o beneficio suspenso pelo INSS mesmo não tendo a possibilidade de
retornar ao trabalho e após ter o beneficio suspenso, teve que se sujeitar a trabalhar de
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ajudante de Pedreiro, em atividades informais, logo reiteramos os requerimentos contido na
inicial e pugnamos pela Total Procedência dos requerimentos contidos na inicial.

 

O CNIS informa o histórico laboral do autor.  Entre 2004 e 2005 o autor laborou como
empregado para Scheyla Christina Cancian Pimentel; em 2007 laborou para Morsani
Comercio E Assistencia Tecnica e também para Jeff Camera Comercio E Servicos Ltda; em
2008 laborou para VLR Informatica Ltda; e em 2011 laborou para SD Computadores E
Suprimentos Ltda.

A petição inicial não acostou cópia das folhas da CTPS do autor.

Somente no evento 43 - quando instado pelo Juízo a manifestar-se sobre o que o INSS dissera
na contestação - o autor acostou uma das folhas de sua CTPS, relativa ao vínculo ocorrido
entre 2004 e 2005: laborou na referida firma individual Scheyla Christina Cancian Pimentel
no cargo de "téc. manut. eletrônica".

Em suma: é evidente que o autor nunca foi contratado, como empregado, como pedreiro ou
ajudante de pedreiro.

Considerando que a patologia apresentada era de ordem cardiológica, a existência de esforço
físico na função habitual é dado extremamente relevante para a definição a respeito da
existência de incapacidade para tal função (qual seja: a habitual).

No caso, a informação equivocada não trouxe prejuízo, uma vez que, como bem demonstrou a
sentença, o autor está incapaz para qualquer função.

Ocorre que ao autor cabe expor os fatos conforme a verdade (art. 77, I, CPC). Ele
foi várias vezes contratado como técnico em informática e declarou-se ajudante de pedreiro;
no caso concreto, a atividade pregressa como técnico em informática é uma informação
juridicamente relevante e que poderia alterar o resultado do processo, a depender do resultado
da perícia. Para além disso, o autor não acostou sua CTPS com a inicial, mas somente uma
das folhas e quando foi instado a manifestar-se sobre qual função de fato exercia.

Registre-se que a inicial se refere a uma DER ocorrida em 20/3/2012 (evento 2-OUT2)
quando, apenas 4 meses antes, o autor tivera contrato de trabalho rescincido numa empresa
que, considerando sua razão social, obviamente o contratara como técnico de informática
(empresa SD Computadores E Suprimentos Ltda. - vínculo encerrado em 21/12/2011).

Ou seja: pouco antes da DER pretendida o autor fora dispensado como técnico de informática.
Se alega a seriedade de seu problema cardíaco - o que restou comprovado pela perícia - é
evidente que não tinha qualquer condição de laborar como ajudante de pedreiro já naquela
época. E ainda que tenha trabalhado nessa função, cabia-lhe declarar a atividade funcional
pregressa que desempenhara em diversas empresas, conforme o demonstra o CNIS e a folha
de sua CTPS que há em evento 43.

Houve litigância de má-fé (artigo 80, II, CPC). Arbitro de ofício multa no valor de duas
(2) vezes o do salário mínimo (§ 2º do artigo 81 do CPC).
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III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu.

Condeno o autor no pagamento da multa por litigância de má-fé fixada no item 4, supra.

Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da
condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282155v9 e do código CRC 5a130a78.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 230



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 271/599

5002648-72.2018.4.02.5001 500000282161 .V5 JES7027© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5002648-72.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: REGIANE VALERIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
" a conceder o auxílio-doença NB 31/621.636.687-8 desde 18/1/2018, mantendo o pagamento
pelo menos até 45 dias depois da efetiva implantação do benefício."

No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A Recorrente é portadora de hérnia incisional. Segurada já submetida a tratamento específico,
vindo a suportar déficit generalizado e sérios problemas, limitando sua capacidade física e
motora, tudo bastante diagnosticado por médicos especializados através do estudo de laudos
aos autos. Patologia que o impossibilita de efetuar as suas corriqueiras atividades trabalhistas
(faxineira). Diante do quadro clínico apresentado, a Recorrente procurou resguardo no auxílio
doença através do Recorrido, o que lhe fora indeferido após temporária concessão, mesmo
sem qualquer alteração que lhe devolvesse a capacidade de realizar atividades trabalhistas. 

DO LAUDO JUDICIAL INCONCLUSIVO   Consoante dá conta a r. decisão ora recorrida, o
MM. Juiz houve por bem sentenciar pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na
exordial (evento 34), pois convencido da existência de incapacidade TEMPORÁRIA para o
exercício das atividades laborais atuais (laudo judicial - evento 25 / quesito 12). Outrossim, já
estabelecendo sua cessação 45 dias após a DDB (data de deferimento do benefício).
Infelizmente a decisão do magistrado não procede, pois o douto julgador, em seu livre
convencimento perdeu-se pela falta de motivação processual, deixando provas e/ou laudos
indispensáveis sem sua devida apreciação. Tornando omissa e contraditória a decisão a quo.
Ainda, deixou de ser considerado o fato do próprio LAUDO JUDICIAL não estabelecer um
prazo mínimo para o alcance da capacidade laboral. De certo, o d. perito judicial foi direto ao
definir a patologia da Recorrente como calçadora de incapacidade temporária (evento 25 -
quesito 12). Dos relatos acima, foram desprezados na decisão a quo todos os acontecimentos
suportados pela Recorrente como efetiva função laboral e resposta do quadro clínico as
intervenções médicas (cirúrgica) e medicamentosas. Estes que corroboram com a conclusão
médica judicial quanto a duração indefinida da incapacidade da Segurada. Oportuno destacar
que, sentenciar “determinando” a cessação do benefício com pouquíssimos dias da sua
implantação, torna a decisão guerreada em fruto de um convencimento próprio, sem qualquer
critério de convencimento e/ou imparcialidade!!! Mister salientar, o fato da Recorrente possuir
quadro clínico com incapacidade sem controle, junta-se a isso a idade, o grau de instrução e a
função laboral (extremo esforço físico e/ou motor na região lesionada / faxineira), tem - se um
perfeito quadro de afastamento social. Ao ponto que, não existindo razão para PARCIAL
PROCEDÊNCIA do pedido exordial, mas sim sua TOTAL PROCEDÊNCIA (CAPACIDADE
LABORAL DE IMPOSSÍVEL PREVISÃO)!!!. Não menos importante, COMO É SABIDO NO
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PEDIDO PREVIDENCIÁRIO, OBJETO DA DEMANDA, O CARATER CLÍNICO DA
MOLESTIA É ESSENCIAL PARA A CONCLUSÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO. O que
difere uma demanda da outra é o AGRAVAMENTO DA DOENÇA. ESTE QUE SOMENTE
CONSTATADO POR PERÍCIA MÉDICA QUE SE PROVA NOS AUTOS.  ...

DA INCAPACIDADE SOCIAL Vale a abordagem do total afastamento social experimentado
pela Recorrente, quando aos 33 ANOS deveria estar consolidado na profissão, agora suporta
impedimentos nas mais simples funções do dia-dia, causados por doença com caráter
progressivo e de evolução que independe a sua atividade laboral, sequer podendo suprir a
necessidade diária de administrar sua própria residência, bem como dar suporte a sua família.

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:   faxineira                          

Data de nascimento:        18/3/1986                           

Grau de escolaridade:  Ensino médio completo

Atestados e/ou laudos particulares que acompanham a petição inicial:

2.  A autora foi submetida à perícia judicial no dia 24/9/18. A perita diagnosticou hérnia
incisional em região hipogástrica, na topografia de incisão cirúrgica de Phanestiel (evento 25,
quesito 3). Concluiu que há incapacidade para o exercício da atividade habitual de faxineira,
em razão da presença de hérnia incisional volumosa (quesitos 5 e 6). Atestou limitação
funcional para sustentar peso extremo, andar por longos períodos e subir e descer escadas
(quesito 7). Apontou risco de agravamento do quadro clínico se a parte autora continuar
exercendo a atividade habitual (quesito 8). Considerou que a incapacidade já estava
consolidada desde janeiro/2018, data do diagnóstico de hérnia incisional (quesitos 9 e 10).
Asseverou tratar-se de incapacidade temporária (quesito 12). Afirmou que a autora já estava
com cirurgia agendada para o dia 4/10/2018 (quesito 13), ou seja: a cirurgia seria realizada
alguns dias depois da perícia.

Consultei o sistema Plenus. 

A autora foi submetida a uma perícia administrativa no dia 13/6/19, que fixou DCB para o dia
28/7/2019.

Ou seja: o benefício está cessado porque a autora foi submetida a uma nova perícia, que fixou
data limite para cessação.

3.  O recurso pretende a concessão de aposentadoria por invalidez.

A autora tem apenas 33 anos de idade e a perita do Juízo foi explícita ao afirmar que havia
incapacidade temporária.
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Dos documentos médicos anexados à inicial, havia apenas um laudo de médico-assistente
emitido em 20/3/18, o qual, após relatar a patologia, apenas referia que a autora precisava de
avaliação pericial pouis "relata não conseguir desenvolver atividades laborativas." (ev.1-
laudo7).

A autora não produziu prova de incapacidade definitiva. 

Não há incapacidade social. A autora é jovem e possui ensino médio completo.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282161v5 e do código CRC 7ddb0bdd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
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RECURSO CÍVEL Nº 5000089-08.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA ALVES DA SILVA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6205580873),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente
de requerimento de prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em
perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 18 (dezoito)
meses contados da data da perícia médica, realizada em 28/02/2019, ou até a conclusão de
programa de reabilitação;"

Em seu recurso, o INSS pediu o que segue:

a) fixar a DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, bem como revogar eventual multa prevista nesse ponto;

b) aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias; 

c) revogar as multas processuais previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou
ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; 

d) na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus
valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00 - cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

II.        Fundamentação.

1.Dados da parte autora.

Profissão:      armador de ferragens                       

Data de nascimento: 24/6/1964                                

Grau de escolaridade: fundamental incompleto

2. DCB.
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O INSS irresignou-se porque a sentença não fixou DCB.

A TNU julgou legítima a inovação legislativa efetivada pela MP nº 767/2017,convertida na
Lei 13.457/2017. Com efeito, o PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305 foi afetado, como
representativo da controvérsia (Tema 164), sendo que a TNU fixou as seguintes teses (Tema
164): "Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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."

Em casos nos quais há necessidade de cirurgia para que haja recuperação da capacidade
laboral, entendo que a referida tese não deve ser aplicada. É necessário que o segurado, caso
queira seja submetido à cirurgia (porque não é obrigado a tanto), realize tal cirurgia e que
haja, após tal procedimento, uma avaliação pericial. Também entendo que tal tese não deve
ser aplicada em casos nos quais há doença rara ou quadro muito complexo. 

É esse o caso dos autos, como adiante explicitarei.

O perito detectou que a autora porta tendinopatia de ombro esquerdos e fixou a DII em maio
de 2010. 

O perito afirmou que há necessidade de cirurgia, como se infere da resposta ao quesito n. 16,
verbis:

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a)
periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade
habitual (data de cessação da incapacidade)? 

R: Tempo mínimo para recuperação da capacidade laborativa de 18 meses. O tratamento deve
ser coordenado pelo médico assistente, visto que vai depender do acompanhamento do autor.
O tempo mínimo foi estimado levando-se em consideração o estágio atual patológico, assim
como a história natural da doença e as possibilidades terapêuticas existentes. Provavelmente
tratamento cirúrgico, cabendo ao médico assistente tal decisão.

Logo, considero inviável fixar DCB em um caso tal qual o presente. 

Dever-se-á aguardar a realização da cirurgia e, caso seja realizada, submeter o autor a uma
perícia administrativa para aferir a eventual recuperação da capacidade laborativa.
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Foi essa a deliberação da sentença e, dada a particularidade do caso, deve ser mantida.

Reconheço a inconstitucionalidade parcial e afasto a incidência na referida norma no caso
concreto. 

Pelo exposto, nesse ponto o recurso deve ser desprovido.

3. Pedido recursal de ampliação do prazo fixado na sentença (30 dias) para
cumprimento da antecipação de tutela (implantação do benefício).

No recurso o INSS alegou que o prazo de cumprimento da medida antecipatória deveria ser
de 45 dias (e não de 30 dias), a teor do artigo 41-A, § 5º, da LBPS;

O § 5º do art. 41-A da LBPS dispõe que "... o primeiro pagamento do benefício será efetuado
até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação
necessária a sua concessão." É um prazo para analisar a documentação apresentada, aferir se é
ou não devido o benefício e, se for o caso, calcular a RMI e implementar o pagamento da 1ª
parcela.

Não se pode aplicar o referido prazo por analogia visto que, quando há ordem judicial, o setor
administrativo do INSS não terá de analisar documentação para aferir se o benefício é ou não
devido; tal juízo de valor já foi efetivado pelo Judiciário.

Também não se pode recorrer ao prazo previsto no art. 17 da Lei 10.259/01, que refere ao
cumprimento de RPV pela Administração Pública.

O benefício concedido tem caráter alimentar. O prazo de 30 dias é, destarte, razoável.

Nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

4.  Multas diárias.

A sentença fixou 2 multas, nos seguintes termos:

"... impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso, que inclusive incidirá no caso de cessação indevida, desde o momento da cessação
até o restabelecimento."

A imposição de tal multa, já na sentença, encontra suporte no caput do artigo 497 do Código
de Processo Civil. Não há razão, portanto, para afastá-la.

Não obstante isso, considerando que se trata de benefício em valor de um salário mínimo, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
benefício (quando este tem valor equivalente ao salário mínimo, como muitas vezes ocorre).
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Em face do exposto, a 1ª multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por
dia de atraso, no caso de se ultrapassar o prazo fixado para implementação da tutela.

Quanto à 2ª multa - a incidir no caso de cessação indevida -, uma vez que mantive a sentença
quanto à não-fixação de DCB, deve a mesma incidir. Não obstante, reputo alto o valor fixado,
pela mesma razão já apontada anteriormente, de modo que reduzo-a para o valor de R$ 50,00
por dia.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para reduzir a primeira multa para R$ 100 por
dia de atraso e a segunda para R$ 50,00 por dia (em caso de cessação indevida)

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282170v3 e do código CRC 5d9990ae.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000309-37.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VANUZA MAZZA DE SOUSA CAMPOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANUZA MAZZA DE
SOUSA CAMPOS em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por
ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício por incapacidade.

Alega o embargante omissão quanto à existência de incapacidade entre a DER
(9/7/2017) e a perícia judicial (13/7/2018). Aduz que a perito do juízo não soube precisar a
data de início da doença, nem tampouco se entre a DER e a data da perícia existia
incapacidade, pelo que o laudo é inconclusivo, não podendo ser admitida a presunção de
ausência de incapacidade neste período. Diz, ainda, que há contradição no acórdão quando
afirma que o laudo datado de 25/7/17 é lacônico, apesar de constar no referido laudo os
sintomas e os respectivos CID's. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro misero.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

No caso, a embargante claramente demonstra sua irresignação com a conclusão
da perícia médica do juízo, não impugnada oportunamente quando devidamente intimada
(evento 13).

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000279057v3 e do código CRC cb029090.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5005371-30.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NADIA LEMES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PERÍODO NÃO
ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA.
PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO
PROCESSO. CONCLUSÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA DATA
DA PRIMEIRA REFERÊNCIA DOCUMENTAL À INCAPACIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDOS PARTICULARES EMITIDOS NO PERÍODO
QUESTIONADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo no qual pretendia o restabelecimento
do benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 31/539.270.362-0), no período de
7/6/2014 a 22/5/2018. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada em relação ao
processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001.

Alega a recorrente que o processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001 tramitou no
juízo do 1º Juizado Especial de Vitória, logo, se o presente processo é prevento ao processo
mencionado, deveria este juízo ter enviado os autos para aquele juízo e não proferir decisão
terminativa. Sustenta que o pedido formulado nestes autos é diverso de qualquer outro direito
decorrente dos fatos e fundamentos jurídicos que deram origem à demanda do processo nº
5013364-61.2018.4.02.5001, tendo em vista tratar-se de benefícios de épocas diferentes. Diz
que foi confirmado pela conciliadora que realmente o item 4 do acordo era somente para os
fatos e fundamentos jurídicos que deram origem àquela demanda e não para outros processos
com pedidos de períodos diferentes, tendo constado da ata de audiência, a pedido da autora,
a informação que a transação se refere apenas ao pedido e causa de pedir daquela ação, pelo
que, caso seja aplicada qualquer decisão em sentido contrário, deve ser anulado o acordo por
vício de vontade. Pede o provimento do recurso para declarar que o presente processo não é
prevento ao processo nº 5013364-61.2018.4.02.500, para determinar o retorno dos autos ao
juízo a quo, para proferir nova sentença ou designar perícia médica para apurar a limitação
alegada referente ao período de 07/06/2014 a 22/05/2018, ou reforma quanto aos demais
pedidos. 

Ressalto, inicialmente, que a prevenção visa o julgamento simultâneo das ações,
de forma a evitar decisões conflitantes, não há que se falar em prevenção do juízo, no
presente caso, uma vez que já foi julgado o processo anteriormente ajuizado.

A sentença está assim fundamentada:
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Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença NB
31/539.270.362-0 no período de 7/6/2014 a 22/5/2018. 

A autora recebeu o auxílio-doença NB 31/539.270.362-0 no período de  29/1/2010 a 6/6/2014
(evento 2) e o está recebendo o NB 31/627.935.707-8 desde 23/5/2018 (evento 9).

A autora propôs demanda contra o INSS objetivando a concessão de auxílio-doença desde
23/5/2018. Instaurou-se o Processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001. A perita examinou a
autora em 17/1/2019. O INSS formulou proposta de acordo para conceder o auxílio-doença
desde 23/5/2018 e encaminhar a autora para reabilitação profissional. A autora concordou
com a proposta de acordo (evento 7). No item 4 da proposta de acordo, consta a seguinte
cláusula: "A parte autora renuncia expressamente a quaisquer outros direitos decorrentes dos
fatos e fundamentos jurídicos que deram origem à presente demanda, dando-se por satisfeita"
(evento 7). O acordo foi homologado. A sentença homologatória transitou em julgado,
formando coisa julgada. Por isso, a autora está recebendo o NB 31/627.935.707-8 desde
23/5/2018 (evento 9).

O direito ao auxílio-doença se baseia numa relação jurídica continuativa, de trato sucessivo.
Por isso, a decisão judicial que nega ou concede direito ao benefício só preserva sua eficácia
enquanto se conservar a mesma situação de fato que a tiver motivado. Trata-se de
julgamento rebus sic stantibus. O quadro clínico da autora pode ter se alterado após o último
exame pericial realizado no processo prevento, em 17/1/2019. Se tiver ocorrido alteração do
quadro clínico, a intangibilidade da coisa julgada pode ser afastada. O período anterior ao
exame pericial realizado no processo prevento está abarcado pela coisa julgada.

O fato de no  Processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001 a perita ter confirmado o início da
incapacidade em 2010 não autoriza o autor a formular pedido de concessão de benefício
retroativo, por violação a coisa julgada material. 

Na presente ação, a autora pretende o restabelecimento do auxílio-doença NB
539.270.362-0, com pagamento das parcelas não pagas no período de 7/6/2014 a 22/5/2018,
enquanto no processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001 pretendia a concessão do auxílio doença
NB 623.283.307-29, desde o requerimento administrativo (23/05/2018), bem como a
pagar as parcelas vencidas e vincendas (evento 1 - PET8).

A conclusão da sentença no sentido de que o período anterior ao exame pericial
realizado no processo prevento está abarcado pela coisa julgada, só é verdadeira com
relação ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a do exame
pericial. Não há como considerar abarcado pela coisa julgada  o período anterior à DER,
que não integrava o pedido ou a causa de pedir.

O fato de o exame pericial ter confirmado o início da incapacidade em 2010 não
autorizaria o julgamento ultra petita, com condenação à concessão do benefício requerido em
data anterior à DER.

 Da mesma forma, o acordo firmado naqueles autos só produz coisa julgada em
relação ao período iniciado na DER (23/05/2018) e não a período anterior.

Assim é que não se configura hipótese de coisa julgada, no presente caso.
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Ressalte-se que o prosseguimento do feito independe do deferimento do pedido
de aproveitamento do laudo pericial realizado nos autos do processo nº 5013364-
61.2018.4.02.5001 como prova emprestada.

Considerando, contudo, que não há óbice ao deferimento do referido pedido,
reputo a causa madura para julgamento nesta sede.

A teor do art. 372 do Código de Processo Civil, o juiz poderá admitir a
utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar
adequado, observado o contraditório.

O laudo pericial constante do Evento 11 - PROCJUDIC1 foi produzido nos
autos do processo nº 5013364-61.2018.4.02.5001, com observância do contraditório.

O INSS não contestou o pedido, expressamente formulado na inicial,
de utilização do laudo pericial do processo: 5013364-61.2018.4.02.5001 como prova
emprestada.

A conclusão da perita no sentido de que a autora estaria incapaz para o labor
desde 2010 baseou-se exclusivamente no fato de ser essa a data da primeira referência
documental à incapacidade.

Ocorre que o próprio INSS já reconheceu a incapacidade no período de 2010 a
2014, concedendo-lhe o benefício de auxílio-doença NB 539.270.362-0.

Não há nos autos nenhum laudo médico particular datado do período
compreendido entre a cessação do primeiro benefício (6/6/2014) e a concessão do segundo
(23/01/2018), exceto os constantes às fls. 7/9 do Evento 1 - Laudo9, datados de 2017, os
quais, contudo, não atestam incapacidade laboral.

Uma vez que o laudo pericial não contém dados que respaldem a conclusão de
que a incapacidade parcial definitiva nele atestada persistiu no período entre 06/2014 e
01/2018, tendo se iniciado em 2010, mas apenas refere-se à data da primeira referência
documental à incapacidade - não estando, por outro lado, respaldado em qualquer outro laudo
datado do referido período -, não constitui prova suficiente para a condenação do INSS.

Pelo expsoto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO para anular a sentença e julgar improcedente o pedido.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000243451v48 e do código CRC a105732c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5001611-92.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA GORETE MARQUES CONCEICAO NUNES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME
PERICIAL. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA PERÍCIA
APRESENTADO UMA SEMANA APÓS A DATA DESIGNADA.
ATESTADO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE NÃO
MENCIONA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC c/c art. 51, I, da
Lei 9.099/95, em razão do não comparecimento da autora à perícia, sem qualquer
justificativa.

Alega a recorrente a nulidade da sentença, eis que ignorado requerimento de
designação de nova perícia, com justificativa da ausência através de atestado médico.
Sustenta o direito ao restabelecimento do auxílio-doença e/ou concessão de aposentadoria por
invalidez. 

A petição da autora de redesignação da perícia foi apresentada em 18/12/2018
(evento 15), enquanto a perícia à qual não compareceu fora designada para 10/12/2018,
às 13:30h (evento 8 - DESPADEC1). A petição está instruída com o atestado odontológico,
segundo o qual a autora esteve sob tratamento odontológico das 13:00h às 15:30h do dia
10/12/2018, necessitando de dois dias para repouso.

O despacho que designou a perícia (evento 8) determinou que eventual ausência
da parte autora deverá ser justificada no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data do exame,
acompanhada de provas da alegação, sob pena de extinção do processo.

O atestado odontológico juntado pela autora, emitido para fins
trabalhistas, não menciona que o atendimento tenha sido de emergência. Portanto, não há
como considerar justificada a ausência da autora à perícia para a qual fora intimada em
14/11/2018 (Eventos 11 e 13), tendo apresentado quesitos em 19/11/2018 (Evento 14).

Ressalte-se que, conquanto não tenham decorrido mais de 30 (trinta) dias,
configura-se o abandono de causa, hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito
prevista no art. 485, III, do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias), considerando a ausência
injustificada ao exame pericial, por se tratar de diligência com data e hora previamente
designados pelo juízo.
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Em situação análoga, dispõe o artigo 51, I, da Lei 9.099/95, que extingue-se o
processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer
das audiências do processo.

Ademais, uma vez que a sentença recorrida não significa negativa de prestação
jurisdicional, não havendo impedimento para que a autora ajuize nova açao, não há razão para
excetuar a regra do art. 5º da Lei 0.259/2001, segundo a qual exceto nos casos do art. 4o,
somente será admitido recurso de sentença definitiva, assim entendida a que produz coisa
julgada material.

Devendo ser mantida a sentença, impõe-se a condenação da autora em custas e
em honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o
disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça,
que ora defiro.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000229939v22 e do código CRC 11b89678.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5000002-86.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do
acórdão que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos por ela, ante a
sua intempestividade.

Registre-se que, antes da interposição destes embargos (ev. 91) houvera a
interposição de 2 embargos: os da autora (ev. 83) não foram conhecidos em face da
intempestividade; e os do INSS (ev. 73) foram desprovidos (ev. 87).

Nesses novos embargos (ev.91) alega a embargante que o acórdão contém
omissão quanto à interrupção do prazo processual para todas as partes com a interposição dos
embargos de declaração pelo INSS, a teor do disposto nos artigos 1.026 e 994, IV, ambos do
Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 1.026 do CPC que os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Por óbvio, a intenção da lei é que a interrupção do prazo ocorra para a
interposição de qualquer outro recurso cabível contra o ato decisório, ante a possibilidade de
modificação ou integração do ato embargado. 

Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: "... a interposição
de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos para
todos os sujeitos processuais..." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p.1726). Na mesma linha é a lição de José Miguel Garcia Medina: "...
interrompem o prazo da interposição de outro recurso cabível contra a decisão, por qualquer
das partes..." (Novo Código de Processo Civil Comentado. 5ª edição. São Paulo: RT, 2017,
p.1561).

Não faria nenhum sentido considerar interrompido o prazo para oposição de
embargos de declaração por uma parte em razão da oposição de embargos de declaração pela
outra parte.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.    
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000244444v6 e do código CRC 34d4c30a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5002257-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LIDIOMAR LEMOS (AUTOR)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO
DE SERVIÇO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL SATISFATÓRIO.
CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE TODO O PERÍODO DE
LABOR RURAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 577 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de averbação
do tempo de serviço rural laborado pelo autor, na condição de trabalhador rural – segurado
especial, nos períodos de 18/12/1976 a 30/04/1982 e 01/12/1982 a 30/11/1989. Alega, em
suas razões, em síntese que: i) os documentos são insuficientes para corroborar a condição de
segurado especial para todo o período acolhido na sentença; ii) a sentença deu extensão à
declaração do autor contida na certidão de casamento (1989) a período antecedente de mais
de 13 anos, já que considerou este início de prova eficaz para comprovar tempo rural desde
1976; iii) o juízo reconheceu com base em prova testemunhal tempo rural intercalado com
períodos urbanos.

Nesse ponto, a sentença está assim fundamentada:

(...)

Registra-se, quanto ao período em que a parte autora alega ter trabalhado em regime de
economia familiar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a
atividade rural prestada a partir dos 12 aos 14 anos de idade pode ser considerada para a
contagem de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min.
José Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003).

Do mesmo modo, estabelece a Súmula nº 5 da TNU, que diz que: “A prestação de serviço rural
por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

No caso em tela, para demonstrar a atividade rural, o autor trouxe aos autos os seguintes
documentos: (i) certidão de casamento, lavrada em 09/09/1989, onde consta a profissão do
autor como lavrador; (ii) certidão de domínio de propriedade de imóvel, situado no lugar
denominado Córrego da Montanha, Mucurici, Porto Belo/ES, adquiro por Erculano Orneles
de Souza, em 06/12/1958; e (iii) Fichas de Matrícula do autor, nos anos de 1975 e 1978,
residente em Córrego da Montanha, Mucurici, onde consta a profissão de seu genitor como
lavrador.
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Realizada a audiência de instrução, em 04/10/2018 (Evento 32), infere-se que as testemunhas
foram coerentes e confirmaram as alegações do autor quanto ao exercício de atividade rural
nos períodos alegados, senão vejamos:

Em seu depoimento pessoal o autor afirma que: “nasceu em 1964; trabalhou no meio rural na
Fazenda Boa Vista, Córrego da Montanha, em Ponto Belo, a partir dos 8 anos de idade; seu
pai, Joaquim Lemos, era meeiro de um tio de consideração, Herculano de Souza; a família
produzia milho, feijão e mandioca; vendiam a farinha; a família era em 7 filhos, mas um
faleceu; todos trabalhavam no meio rural; tem uma deficiência de nascença, mas não o
impedia de trabalhar na roça; casou em 1989, ainda na roça, e logo depois veio para a
cidade, para trabalhar com CTPS assinada; em 1982, veio para Cariacica, para trabalhar
alguns meses, mas retornou para a propriedade rural do Herculano”.

A testemunha Josué Rodrigues Filho disse que: “conhece o autor desde a infância, da região
de Córrego da Montanha, em Ponto Belo; pai do depoente era proprietário na região; o pai do
autor, Joaquim, era meeiro de Herculano, sogro do depoente e vizinho de terra; Joaquim
produzia mandioca, feijão e milho; todos os filhos de Joaquim trabalhavam no meio rural; o
autor, mesmo com o problema físico, trabalhava na roça; o autor passou um tempo fora, mas
voltou para o meio rural; ele casou em 1989 e saiu em definitivo”.

E a testemunha Osvaldino Batista do Amaral disse que: “conhece o autor desde a infância, da
Fazenda Boa Vista, da região de Ponto Belo e Mucurici; o pai do autor, Joaquim, era meeiro
de Herculano, sogro do depoente e vizinho de terra; Joaquim produzia mandioca, feijão e
milho; todos os filhos de Joaquim trabalhavam no meio rural; o autor, mesmo com o problema
físico, trabalhava na roça; o depoente saiu da região antes do autor, mas não se recorda
quando”.

Das informações extraídas do CNIS (Evento 18, PET2), infere-se registro de vínculo urbano
nos interstícios de 24/05/1982 a 30/11/1982, 12/12/1989 a 12/06/1996 e 16/09/1996 até a
presente data.

O INSS aduz que a certidão de casamento do autor, lavrada em 09/09/1989, por ser do mesmo
ano em que o autor começou a exercer atividade urbana (dezembro de 1989), não constitui
início de prova material. Contudo, a alegação do Réu não merece prosperar, uma vez que o
documento além de anterior ao início da atividade urbana é contemporâneo aos fatos que se
pretende comprovar. Ademais, entendo que a eficácia probatória desse documento pode ser
estendida até a data indicada pelo autor como inicio do labor campesino, ano de 1976 quando
completou 12 anos. Isso porque, os demais documentos apresentados (ficha de matrícula do
autor e documento da propriedade rural pertencente a Herculano, para quem o pai do autor
foi meeiro) e a prova testemunhal, são suficientes à formação da convicção do Juízo, quanto à
atividade rural desempenhada pelo autor desde a infância.

Ressalte-se, por oportuno, que o exercício de atividade urbana intercalada durante curtos
períodos de tempo não afasta a condição de segurado especial, assim como é relevante o fato
de a Lei nº. 8.213/91 prever que a atividade rural pode ser descontínua. Sobre estes temas,
vejamos os seguintes julgados da TNU:

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. DESCONTINUIDADE DA
ATIVIDADE RURAL DO REQUERENTE. ATIVIDADE URBANA INTERCALADA DO
REQUERENTE. ATIVIDADE URBANA DO CÔNJUGE. REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. 1. A jurisprudência da TNU consolidou-se no sentido de que a descontinuidade
da atividade rural admitida pela legislação é aquela que não representa uma ruptura
definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser aferida em cada caso
concreto. 2. A melhor exegese do art. 11, § 9°, III, da Lei nº 8.213/91 é no sentido de que, se o
exercício de atividade remunerada fora do campo se der pelo prazo de até 120 dias por ano
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civil, não há descaracterização da qualidade de segurado especial do trabalhador, sendo
desnecessário maiores digressões a respeito da influência do labor urbano sobre a condição
de segurado especial. Isso não significa, contudo, que todo afastamento superior a 120 ao
ano implique automaticamente a descaracterização da condição de segurado especial.
Nesses casos, há que se perquirir se o afastamento representou ruptura definitiva do
trabalhador em relação ao campo, o que somente pode ser avaliado diante das
especificidades de cada caso concreto. 3. O fato de o cônjuge auferir proventos de
aposentadoria decorrente de atividade urbana no período de 2004 a 2007 não
necessariamente descaracteriza a qualidade de segurada especial da requerente. A
descaracterização só se configura se ficar comprovado que a renda associada à atividade
urbana é suficiente para a subsistência do grupo familiar. Aplicação da Súmula nº 41 da TNU.
Há necessidade de aprofundar a análise da matéria fática para aferir até que ponto os
proventos da aposentadoria urbana do marido da requerente era suficiente para manter a
família. 4. Pedido parcialmente provido. (PEDILEF 200870570011300, JUIZ FEDERAL
ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU, DOU 31/05/2013 pág. 133/154.)

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL
DESCONTÍNUA. ATIVIDADE URBANA INTERCALADA. 1. A sentença considerou que, a
princípio, a certidão de casamento e os comprovantes de participação no Programa Hora de
Plantar serviriam como início de prova material. Entretanto, desqualificou-os não por causa
de seu valor intrínseco, mas porque o Cadastro Nacional de Informações Sociais– CNIS
registrava vários vínculos empregatícios em atividade urbana, o último deles iniciado em
1/7/1996, com rescisão 1/7/1998. A Turma Recursal, mediante fundamentação genérica,
considerou insuficiente o início de prova material, mas, por outro, acolheu as razões da
sentença como fundamento para decidir, aplicando implicitamente o art. 46 da Lei n° 9.099/95
e incorporando a tese de que a atividade urbana desqualificaria o regime de economia
familiar. Deixou claro que estava considerando a “contraprova apresentada pelo Órgão
Previdenciário (CNIS, INFBEN)”.2. Demonstrada divergência com acórdãos paradigmas da
Turma Nacional de Uniformização, segundo os quais o exercício de atividade urbana durante
curtos períodos não afasta a caracterização da condição de segurado especial. 3. O incidente
de uniformização não embute pretensão direta a reexame de prova, mas apenas arguição de
divergência jurisprudencial em torno de critério jurídico para valoração da prova. 4. O
acórdão recorrido contraria o art. 143 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual a atividade rural
pode ser descontínua. O que importa é que, descontados os períodos de atividade urbana, a
soma dos períodos de atividade rural cubra tempo equivalente à carência da demandada
para a concessão do benefício. O exercício de atividade urbana intercalada não constitui
motivo suficiente para tornar ineficaz todo o tempo de serviço rural anterior e posterior. 5. A
prova testemunhal foi colhida, mas não chegou a ser examinada pelo acórdão recorrido.
Também é necessário que a Turma Recursal aprecie de forma fundamentada os documentos
apresentados a titulo de início de prova material. É prematuro, por isso, reconhecer direito ao
benefício. Há necessidade de reexame do conjunto probatório, tarefa que extrapola os limites
de cognição do incidente de uniformização de jurisprudência. Aplica-se a Questão de Ordem
nº 20 da TNU. 6. A turma recursal de origem fica vinculada ao seguinte critério jurídico de
valoração da prova: a atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, se os períodos descontínuos em que houve exclusivo
exercício de atividade rural forem suficientes para cobrir tempo equivalente à carência do
benefício. 7. Incidente parcialmente provido para determinar que a Turma Recursal de origem
promova a adequação do acórdão recorrido ao critério de valoração da prova uniformizado.
(PEDILEF 05034536420074058102, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, TNU,
DOU 31/05/2013 pág. 133/154.) (destaquei)

Em assim sendo, verifico que os documentos juntados aos autos, constituem início razoável
de prova material contemporâneo ao período de carência, que aliados com os depoimentos
coerentes e uníssonos das testemunhas colhidos em Juízo, são suficientes para demonstrar
a condição de trabalhador rural da parte autora, em regime de economia familiar, nos
períodos 12/1976 a 04/1982 e 12/1982 a 11/1989.
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(...)

 

Nos termos da Súmula 577, do Superior Tribunal de Justiça, “é possível
reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde
que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.”.

Registre-se, ainda, que o início de prova não precisar contemplar todo o período
de carência do benefício, conforme prevê a Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização
– TNU.

Nesse ponto, a prova testemunhal, colhida na audiência de instrução e
julgamento foi capaz de corroborar o início de prova material apresentado, materializado na
certidão de casamento, de forma que é possível estender sua eficácia retroativamente ao
período anterior a 1989.

 Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em tempo, verifica-se que o autor requereu tutela de urgência para implementar
a aposentadoria por tempo de contribuição concedida na sentença no Evento 56.

Com base nos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo – visto que se discute verba de caráter
alimentar –, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar ao INSS a
implementação imediata do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários advocatícios devidos no
montante de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino que o
INSS implemente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais, com DIB em 24/06/2016.

Em razão disso, intime-se imediatamente a APSDJ para cumprimento da tutela.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267326v7 e do código CRC 3515f20c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5002079-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES SANTANA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA RODRIGUES
SANTANA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por
ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993, por ausência de
incapacidade para o trabalho.

Alega o embargante omissão quanto à utilização dos conceitos da Classificação
Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, instrumento notoriamente
mais adequado à elaboração satisfatória do procedimento.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Para efeitos de concessão do BPC-LOAS, considera-se portadora de deficiência
a pessoa incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Por sua vez, a perícia do
juízo concluiu pela ausência de impedimento de longa duração, pelo seguinte:

"Apesar da baixa visual crônica, não há limitações funcionais para a realização de atividades
motoras simples e complexas. Durante a perícia, autora foi capaz de realizar provas de
coordenação/visuais como a prova index-nariz, além de contar dedos na distância de 1 metro.
Manipulou objetos e documentos com destreza e não apresentou impactos em marcha, com
plena funcionalidade. Relatou, ainda, que é a responsável pelos cuidados domésticos
(cozimento de alimentos/limpeza) e do marido que apresenta deficiência motora."

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275932v3 e do código CRC 8f87e9c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5014658-51.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GENGIL DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
PROVIDO. 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega, de
modo geral, que "não há qualquer demonstração que autoriza a conclusão da subsunção da
hipótese fática ao que dispõe a legislação aplicável à matéria, o que permite inferir que a
sentença ora atacada deverá ser reformada" .

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS à conceder benefício assistencial de
amparo ao idoso, NB 88/703.785.099-4, requerido em 30/8/2018. 

A concessão do benefício de prestação continuada depende do preenchimento de dois
requisitos: a) deve ser pessoa portadora de deficiência ou idosa; e b) não possuir meios de
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20 da Lei nº 8.742/93).
 

A autora nasceu em 18/5/1953 (evento 10, PROCADM2, fl. 8). Já havia completado 65 anos
de idade na data do requerimento administrativo. A controvérsia limitou-se ao requisito
financeiro. 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja renda mensal
per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

A autora afirmou que reside apenas com o esposo Tonino, 72 anos, aposentado (evento 6,
PET1). A informação foi confirmada pelo oficial de justiça (evento 12).

O requerimento administrativo foi indeferido porque o esposo da autora é beneficiário de
aposentadoria por idade com renda mensal no valor de um salário mínimo (evento 1, OUT11;
evento 10):
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Não obstante, o valor de aposentadoria por idade recebido pelo esposo não deve ser
computado para efeito de cálculo da renda familiar per capita. Aplica-se, por analogia, o art.
34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (estatuto do idoso), segundo o qual o benefício
assistencial de prestação continuada já concedido a qualquer membro da família, que seja
idoso e tenha pelo menos 65 anos de idade, não deve ser computado para os fins do cálculo da
renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 

O benefício auferido pelo esposo da autora (aposentadoria por idade) não se trata de
benefício assistencial de prestação continuada, mas tem o mesmo valor que este: um salário
mínimo. Dessa forma, a situação se assemelha àquela prevista no art. 34, parágrafo único, da
Lei nº 10.741/2003. Assim como o benefício assistencial de prestação continuada concedido a
membro da família com pelo menos 65 anos de idade, a aposentadoria com renda mínima
recebida por membro da família com essa idade também não deve ser computada para os fins
do cálculo da renda familiar per capita.

O art. 203, V, da Constituição Federal dispõe que cabe à lei definir os critérios para
concessão do benefício assistencial de amparo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso.
Ao aplicar por analogia o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, a decisão judicial
não está deixando de buscar na lei as diretrizes para identificação do beneficiário. Não se
trata de aplicação de critério subjetivo, mas de método objetivo de integração de lacuna da
ordem jurídica. Situação concreta diferente daquela em que o juiz, mediante análise subjetiva
e casuística, reconhece o direito ao benefício assistencial mesmo quando a renda familiar per
capita supera ¼ do salário mínimo. 

Nesse sentido, o Enunciado nº 46 da Turma Recursal do Espírito Santo: “A renda mensal de
aposentadoria em valor equivalente a um salário mínimo concedida a pessoa com mais de 65
anos de idade não deve ser computada para efeito de apuração da renda familiar per capita a
que se refere o art. 20, § 3º, da Lei Orgânica de da Assistência Social - LOAS. Aplica-se, por
analogia, o art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003”.

É igualmente entendimento pacífico no âmbito da Turma Nacional de Uniformização que
“para fins de concessão de benefício assistencial a idoso, o disposto no parágrafo único do
art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) se aplica por analogia para a exclusão do
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benefício previdenciário de valor mínimo recebido por membro idoso do grupo familiar, o qual
também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita” (Processo
2008.70.53.00.1178-6, Rel. Juíza Jacqueline Bilhalva, DJ 11.06.2010). 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando a Pet nº 7203/PE, confirmou que
deve prevalecer a orientação da Turma Nacional de Uniformização de que, para fins de
concessão de benefício assistencial, na composição da renda familiar, não se considera o
benefício previdenciário de valor mínimo percebido por idoso.

Com a exclusão do valor da aposentadoria do esposo da autora, a renda familiar deve ser
considerada nula. As condições de moradia apuradas pelo oficial de justiça (evento 12) não
denotam situação de miséria, mas também não permitem inferir que a família tenha alguma
outra fonte de renda além da aposentadoria do marido. O oficial de justiça identificou um
automóvel na garagem, mas o veículo não pertence nem à autora nem ao marido, mas a um
filho:

Segundo o oficial de justiça, esse filho mora no mesmo prédio que a autora, mas em
apartamento separado. Ele tem a própria família. Por isso, o automóvel não serve como
símbolo de riqueza do grupo familiar da autora.

A autora, portanto, faz jus ao benefício assistencial de prestação continuada. 

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a
dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de
correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Eis o teor da decisão:
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O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o
tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em
decisão recentíssima o Ministro Luiz Fux deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em
25/09/2018). Em sua decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes
no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando
observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o
princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes,
como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação
por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode
realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior
pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Continua válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à autora o benefício
assistencial de prestação continuada NB 88/703.785.099-4, com efeitos retroativos à data do
requerimento administrativo. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. 
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Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar imediatamente o benefício, observados os
seguintes parâmetros:

Requerente = GENGIL DE ALMEIDA SILVA

 

CPF = 08726613778

NB = 88/703.785.099-4

DIB = 30/8/2018

DIP = data da sentença

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. Não obstante o preenchimento do requisito etário, o contexto probatório não demonstra que
atualmente a autora viva em estado de miserabilidade. 

4. A sentença desconsiderou a aposentadoria por idade recebida pelo esposo da parte autora
no valor de um salário mínimo, entendendo que, por analogia não deveria ser computada para
fins de cálculo da renda familiar per capita, conforme dispõe ao RT. 34, § único da Lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Com isso, reconheceu a miserabilidade do autor no período
que aqui se discute.

5. Entretanto, entendo que para se afastar a miserabilidade há necessidade de se verificar
outros aspectos que não seja apenas o fator renda, como por exemplo,  avaliar o contexto
social e econômico da parte autora para se concluir que, de fato, existe a hipossuficiência.
Não se trata de uma presunção absoluta, mas sim, relativa. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou
provimento ao recurso da parte autora, mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença
de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da
miserabilidade.

[...]
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8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda
de membro idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da
natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido
não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no
entanto, da sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a
situação do grupo familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a
concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a
verificação social não demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado.
Conforme auto de constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao
contrário, a autora vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo
para o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social
–informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade
do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser
adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que,
invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per
capita do grupo seja superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.”

6. Considerando o laudo fotográfico e as informações do oficial de justiça (evento 12),
verifico que se trata de uma residência simples, porém, não miserável. É possível verificar
que cozinha e banheiros são revestidos de cerâmica; o mesmo ocorre com o piso da sala de
estar; há móveis em bom estado de conservação; há uma TV de LCD na sala de estar; a
geladeira existente na cozinha (marca consul) é, evidentemente, um eletrodoméstico com
pouco tempo de uso; há inclusive uma  máquina de lavar roupas que aparenta estar em bom
estado de conservação na área de serviço. O estado interno da residência e dos bens que a
guarnecem evidenciam que inexiste miserabilidade.

Por conseguinte, o pedido formulado improcede.

7.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

10.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258108v9 e do código CRC f7ecd589.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:25
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RECURSO CÍVEL Nº 5000202-84.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA CECILIA COUTINHO DOS ANJOS (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
PROVIDO. 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega (i) que não
restou demonstrado o quadro de miserabilidade da família da autora; (ii) o marido da autora é
aposentado e recebe o valor de um salário mínimo.

2. Eis o teor da sentença:

MARIA CECÍLIA COUTINHO DOS ANJOS ajuizou a presente ação em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o
reestabelecimento do benefício de amparo social ao idoso.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Sem questões processuais. Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende o reestabelecimento de benefício de natureza assistencial, que possui
fundamento legal no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a
comprovação de ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido
pela família.

De acordo com o artigo 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são
considerados inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que,
devido a ela, tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; b) os idosos,
estes considerados os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, haja vista o disposto no artigo
34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).

O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos
comprovação de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados
materialmente de prover o seu sustento.
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Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o
conceito próprio de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo.

Entretanto, a jurisprudência nacional tem vislumbrado essa renda mensal como um limite
mínimo; um patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte
demandante.

Neste diapasão, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR
FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. FATOS NARRADOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS PERMITEM CONCLUIR PELA MISERABILIDADE DO BENEFÍCIÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.
PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei 8.742/93, alterado pela Lei
9.720/98, será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras
de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua
renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 2.   Entretanto, o STJ
já pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda mensal previsto no § 3o.
do art. 20 da Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado
insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, não impedindo,
contudo, que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde que aptos a
comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família (REsp 841.060/SP, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU  25.06.2007). 3. No presente caso,
conforme analisado pela sentença, a beneficiária preencheu os requisitos legais, tendo logrado
comprovar sua condição de miserabilidade por outros meios de prova, motivo pelo qual faz jus
à concessão do benefício assistencial pleiteado. 4. Não há que se falar em violação à Súmula
7/STJ, uma vez que a decisão embargada não reexaminou o conjunto fático-probatório dos
autos, tendo adotado os fatos tais como delineados pelas instâncias ordinárias. 5.   Agravo
Regimental do INSS desprovido. (AgRg no Ag 1056934/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 27/04/2009)

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição
de miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4
do salário mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração
da ausência de condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso
concreto.

O primeiro requisito, qual seja, ser a parte autora maior de 65 (sessenta e cinco) anos, está
preenchido. Isto porque, conforme documentos de evento 1, é possível visualizar que a parte
autora está, atualmente, com 70 (setenta anos) anos, visto que nasceu em 01/03/1949.

Acerca da suposta condição de hipossuficiência da autora e de seu núcleo familiar, vejamos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 243



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 304/599

5000202-84.2018.4.02.5005 500000267501 .V6 JES15119© JES7027

Conforme se verifica no laudo social, evento 19, o núcleo familiar é formado pela autora e seu
esposo, sendo que a renda mensal de sua família é obtida através do recebimento de
aposentadoria por este último, no valor de um salário mínimo.

No que tange às despesas mensais, conforme previsto também no laudo social, estas são as
seguintes:

“R$600,00 com alimentação; R$215,00 com conta de água, luz e gás. Os medicamentos de uso
diário que a parte autora e seu cônjuge fazem uso, alguns são adquiridos pelo SUS e outros
necessitam serem comprados, gerando um gasto mensal de R$300,00. A parte autora e seu
cônjuge realizam todos os atendimentos de saúde na rede pública. O cônjuge da parte autora
realizou cirurgia recente cardíaca, por ser diabético, necessita cuidados específicos com a
cicatrização cirúrgica, tendo que realizar curativos diários por vários meses, tendo custo
mensal com material para curativos de R$200,00”, sendo possível chegar ao resultado final de
1.315,00 (mil trezentos e quinze reais).

Além disso, analisando o laudo social, em especial o item “g) informações complementares”,
a perita relatou o seguinte:

“A parte autora e seu cônjuge são pessoas idosas. Segundo relato da parte autora e seu
cônjuge: a parte autora é acometida de pressão alta e diabetes. Foi acometida recentemente
de paralisia facial. Apresentou durante a visita domiciliar perceptível confusão mental. O
cônjuge da parte autora tem pressão alta, diabetes e cardiopatia. A parte autora e seu cônjuge
fazem uso de medicação diária. As limitações físicas da parte autora, própria de sua faixa
etária e de seus problemas de saúde, sua idade aliado ao seu grau de instrução impossibilitam
sua inserção no mercado de trabalho, não tendo vínculo com a Previdência Social, não
podendo recorrer a seus benefícios. Considerando a idade da parte autora e de seu cônjuge, a
limitação física da parte autora e de seu cônjuge própria de sua faixa etária e de seus
problemas de saúde, o grau de instrução da parte autora, a falta de vínculo com a Previdência
Social da parte autora, a renda mensal insuficiente para arcar com despesas básicas, bem
como com as despesas onerosas de duas pessoas idosas com saúde debilitada, podemos
considerar que a situação da parte autora e seu cônjuge são de vulnerabilidade social e
econômica.”

Desta forma, tendo em vista os gastos familiares de aproximadamente 1.315,00 (mil trezentos e
quinze reais) e a renda mensal de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), nota-se
que as despesas familiares da autora não são integralmente cobertas, o que me leva a concluir
que há situação de miserabilidade no presente caso.

Assim, presentes ambos os requisitos, faz jus a parte autora ao benefício de amparo social ao
idoso desde a sua data de suspensão, em 01/05/2018.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a reestabelecer o
benefício de amparo assistencial ao idoso à autora, com DIB em 01/05/2018 e DIP na
presente data. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o INSS a pagar à parte autora a quantia vencida desde 01/05/2018, respeitada a
prescrição quinquenal.

Ressalta-se que sobre os valores atrasados deverão incidir juros de mora desde a citação, nos
termos do Manual (do CJF) de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça
Federal.
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A atualização monetária deverá observar a regra veiculada pelo art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97,
com a redação determinada pela Lei n. 11.960/09, devendo incidir a partir do momento em
que os valores eram devidos, haja vista a decisão proferida, em 24.09.2018, pelo Min. Luiz
Fux, nos autos do RE 870.947, conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos contra a decisão que julgou o tema com repercussão geral (que determinara a
aplicação do IPCA-E).

Condeno o INSS ao ressarcimento do valor pago a título de honorários periciais em favor
desta Seção Judiciária, nos termos do art. 12, § 1º, da Lei nº 10.259/2001.

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Reapreciando o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, verifico a
verossimilhança das alegações da parte autora, consoante fundamentação exarada neste
julgamento.

O periculum in mora também restou evidenciado, ante o caráter alimentar da prestação
previdenciária deferida.

Ademais, em face da evidência do direito da parte autora, e objetivando distribuir
isonomicamente o ônus da duração do processo, a fim de concretizar o direito fundamental a
um processo justo, eficaz e adequado, importa a aplicação da técnica da antecipação da tutela
pretendida.

Destarte, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, com
força no artigo 4º da Lei Federal nº 10.259/2001.

Intime-se o INSS acerca da sentença, bem como a APS/DJ para, no prazo de 30 (trinta) dias,
implantar o benefício concedido nesta sentença, juntando aos autos o respectivo comprovante.

Informada a implantação, intime-se o INSS para juntar os cálculos das parcelas atrasadas, no
prazo de 30 (trinta) dias, caso opte em não apresentar recurso da sentença.

Sem custas nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.099/95.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões e,
decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se RPV.

Comprovado o pagamento da RPV e respeitadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com
baixa.

P.R.I.

3. Não obstante o preenchimento do requisito etário, o contexto probatório não demonstra que
atualmente a autora viva em estado de miserabilidade. 

4. A sentença desconsiderou a aposentadoria por idade recebida pelo esposo da parte autora
no valor de um salário mínimo, entendendo que, por analogia não deveria ser computada para
fins de cálculo da renda familiar per capita, conforme dispõe ao RT. 34, § único da Lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Com isso, reconheceu a miserabilidade do autor no período
que aqui se discute.
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5. Entretanto, entendo que para se afastar a miserabilidade há necessidade de se verificar
outros aspectos que não seja apenas o fator renda, como por exemplo,  avaliar o contexto
social e econômico da parte autora para se concluir que, de fato, existe a hipossuficiência.
Não se trata de uma presunção absoluta, mas sim, relativa. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou
provimento ao recurso da parte autora, mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença
de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da
miserabilidade.

[...]

8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda
de membro idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da
natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido
não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no
entanto, da sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a
situação do grupo familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a
concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a
verificação social não demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado.
Conforme auto de constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao
contrário, a autora vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo
para o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social
–informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade
do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser
adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que,
invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per
capita do grupo seja superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.”

6. No que se refere aos empréstimos consignados, para efeito de apuração da renda mensal da
família, não podem ser deduzidos da renda bruta os descontos efetuados em folha de
pagamento para pagamento de empréstimo voluntariamente contraído em banco, porque
tiveram por contrapartida uma antecipação de recursos. Entendimento em sentido contrário
incentivaria todos os requerentes de benefício assistencial a obter empréstimo bancário com o
objetivo precípuo de simular redução do poder aquisitivo.

7. Considerando o laudo fotográfico e as informações do relatório social, verifico que se trata
de uma residência simples, porém muito distante de poder ser considerada miserável.

É possível verificar que cozinha e banheiros são revestidos de cerâmica, sendo que a área do
chuveiro, no banheiro, é separada por um box de vidro. Na sala há uma televisão de LCD,
estante e estofados em ótima conservação; os móveis que guarnecem a cozinha (mesa,
cadeiras, armários) estão em ótima conservação.  O imóvel é próprio, de boa habitabilidade. O
primeiro pavimento da residência é cedido (não há pagamento de aluguel) para a cunhada da
parte autora. Objetivamente, é inviável aferir miserabilidade no presente caso.
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8.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

9.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido. Tutela revogada.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267501v6 e do código CRC d2077f51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5006504-44.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SILVA RODRIGUES (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
PROVIDO. 

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i)
Além da aposentadoria do conjuge, a filha da autora, que mora no mesmo endereço, recebia
em fevereiro de 2018, o benefício de auxílio doença; (ii) a renda per capita familiar é maior
que 1/4 de salário mínimo por pessoa.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação visando à condenação do INSS à conceder benefício assistencial de amparo
ao idoso, NB 88/703.432.984-3, requerido em 22/2/2018. 

A concessão do benefício de prestação continuada depende do preenchimento de dois
requisitos: a) deve ser pessoa portadora de deficiência ou idosa; e b) não possuir meios de
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20 da Lei nº 8.742/93).
 

A autora nasceu em 23/9/1947 (evento 1, RG7). Já havia completado 65 anos de idade na data
do requerimento administrativo. A controvérsia limitou-se ao requisito financeiro. 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja renda mensal
per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93).

A autora emendou a inicial respondendo a questionário. Disse que reside com o esposo José
Bernardino, 74 anos, aposentado e com o neto Dyego, 29 anos, solteiro, desempregado (evento
7, EMENDAINIC1). 

O requerimento administrativo foi indeferido porque o esposo da autora é beneficiário de
aposentadoria por idade com renda mensal no valor de um salário mínimo (evento 15,
OUT4). 

Não obstante, o valor de aposentadoria por idade recebido pelo esposo não deve ser
computado para efeito de cálculo da renda familiar per capita. Aplica-se, por analogia, o art.
34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (estatuto do idoso), segundo o qual o benefício
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assistencial de prestação continuada já concedido a qualquer membro da família, que seja
idoso e tenha pelo menos 65 anos de idade, não deve ser computado para os fins do cálculo da
renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 

O benefício auferido pelo esposo da autora (aposentadoria por idade) não se trata de
benefício assistencial de prestação continuada, mas tem o mesmo valor que este: um salário
mínimo. Dessa forma, a situação se assemelha àquela prevista no art. 34, parágrafo único, da
Lei nº 10.741/2003. Assim como o benefício assistencial de prestação continuada concedido a
membro da família com pelo menos 65 anos de idade, a aposentadoria com renda mínima
recebida por membro da família com essa idade também não deve ser computada para os fins
do cálculo da renda familiar per capita.

O art. 203, V, da Constituição Federal dispõe que cabe à lei definir os critérios para
concessão do benefício assistencial de amparo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso.
Ao aplicar por analogia o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, a decisão judicial
não está deixando de buscar na lei as diretrizes para identificação do beneficiário. Não se
trata de aplicação de critério subjetivo, mas de método objetivo de integração de lacuna da
ordem jurídica. Situação concreta diferente daquela em que o juiz, mediante análise subjetiva
e casuística, reconhece o direito ao benefício assistencial mesmo quando a renda familiar per
capita supera ¼ do salário mínimo. 

Nesse sentido, o Enunciado nº 46 da Turma Recursal do Espírito Santo: “A renda mensal de
aposentadoria em valor equivalente a um salário mínimo concedida a pessoa com mais de 65
anos de idade não deve ser computada para efeito de apuração da renda familiar per capita a
que se refere o art. 20, § 3º, da Lei Orgânica de da Assistência Social - LOAS. Aplica-se, por
analogia, o art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003”.

É igualmente entendimento pacífico no âmbito da Turma Nacional de Uniformização que
“para fins de concessão de benefício assistencial a idoso, o disposto no parágrafo único do
art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) se aplica por analogia para a exclusão do
benefício previdenciário de valor mínimo recebido por membro idoso do grupo familiar, o qual
também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita” (Processo
2008.70.53.00.1178-6, Rel. Juíza Jacqueline Bilhalva, DJ 11.06.2010). 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando a Pet nº 7203/PE, confirmou que
deve prevalecer a orientação da Turma Nacional de Uniformização de que, para fins de
concessão de benefício assistencial, na composição da renda familiar, não se considera o
benefício previdenciário de valor mínimo percebido por idoso.

Com a exclusão do valor da aposentadoria do esposo da autora, a renda familiar deve ser
considerada nula. A autora, portanto, faz jus ao benefício assistencial de prestação
continuada. 

Juros de mora e correção monetária

O art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, passando a
dispor que nas condenações impostas à Fazenda Pública seriam aplicados, para fins de
correção monetária e de juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. O índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança é a Taxa Referencial – TR.

Ao julgar o RE 870.947 na sessão de 20/09/2017 (tema 810, com repercussão geral), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
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das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Eis o teor da decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o
tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Essa decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, foi suspensa, porque em
decisão recente Ministro Luiz Fux deferiu “excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" (DJE nº 204, divulgado em 25/09/2018). Em sua
decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux deliberou que:

“(...) apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes
no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando
observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o
princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes,
como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima

(...)a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação
por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode
realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior
pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas”.

Ocorre que, como colocado desde a primeira decisão, o mérito está decidido. Há apenas
discussão sobre a modulação dos efeitos e, não sobre a legalidade de aplicação dos ìndices de
correção da poupança. Não se sabe, pois, qual o momento que o STF definirá como sendo o do
início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.Desse modo, o que o STF quer evitar
são os pagamento antes da modulação. Contudo, não se pode sacrificar o beneficiário,
aplicando-se correção que já foi, repito, afirmada como inconstitucional. E isso porque a
modulação poderá abarcar período com correção menor fixada em sentença, o que
prejudicará o segurado.
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Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à autora o benefício
assistencial de prestação continuada NB 88/703.432.984-3, com efeitos retroativos à data do
requerimento administrativo. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação.Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. O
somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação fica limitado a 60
salários mínimos.

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar imediatamente o benefício, observados os
seguintes parâmetros:    ....  "

3. Não obstante o preenchimento do requisito etário, o contexto probatório não demonstra que
atualmente a autora viva em estado de miserabilidade. 

4. A sentença desconsiderou a aposentadoria por idade recebida pelo esposo da parte autora
no valor de um salário mínimo, entendendo que, por analogia não deveria ser computada para
fins de cálculo da renda familiar per capita, conforme dispõe ao RT. 34, § único da Lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Com isso, reconheceu a miserabilidade do autor no período
que aqui se discute.

5. Entretanto, entendo que para se afastar a miserabilidade há necessidade de se verificar
outros aspectos que não seja apenas o fator renda, como por exemplo,  avaliar o contexto
social e econômico da parte autora para se concluir que, de fato, existe a hipossuficiência.
Não se trata de uma presunção absoluta, mas sim, relativa. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA RENDA PER CAPITA
INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF – ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou
provimento ao recurso da parte autora, mantendo pelos seus próprios fundamentos a sentença
de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada na ausência da
miserabilidade.

[...]
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8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a renda
de membro idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo, independentemente da
natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do Idoso. O acórdão recorrido
não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do marido (idoso) da recorrente, no
entanto, da sua fundamentação é possível extrair fortes argumentos no sentido de que a
situação do grupo familiar em questão não era de miserabilidade, de forma a autorizar a
concessão do benefício almejado. Destaco o seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a
verificação social não demonstra a carência exigida para a concessão do benefício postulado.
Conforme auto de constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao
contrário, a autora vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo
para o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência social
–informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito à dignidade
do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o critério a ser
adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio, que,
invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor líquido da renda per
capita do grupo seja superior ao fixado na Lei Orgânica da Assistência Social.”

6. Considerando o laudo fotográfico e as informações do oficial de justiça, verifico que se
trata de uma residência simples, porém, não miserável. É possível verificar que cozinha e
banheiros tem suas paredes revestidas de cerâmica; que os eletrodomésticos que guarnecem o
imóvel (geladeira, fogão) se encontram em razoável estado de conservação (fotos em evento
12).

Não havendo evidência objetiva do estado de miserabilidade do grupo familiar, é inviável a
concessão do benefício assistencial pretendido.

7.  Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada. 

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na
Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017),
o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário
recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à
repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015).
Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores recebidos
por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária são
irrepetíveis.

 Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

8.   Pelo exposto voto no sentido de DAR  PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido. Tutela Revogada.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267310v5 e do código CRC be098ddc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5001392-82.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA IVANETE ZANI ARPINI (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL. MISERABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
REFORMA DA SENTENÇA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido.

O INSS alega que a sentença deve ser reformada haja vista que “o esposo da Parte Autora - Miltro
Arpini - percebe benefício d e APOSENTADORIA Especial. Sendo o grupo familiar composto de 02
(duas) pessoas, a Autora e seu esposo, vê-se que o valor per capita é superior ao limite estabelecido
pela legislação. Se a Autora pode recorrer ao auxílio de seus familiares, devemos considerar que tem
sim meios de prover sua subsistência, pois os recursos públicos são limitados e o benefício
assistencial somente deve ser concedido a quem realmente não tem NENHUMA forma de se manter, o
que não é o caso vertente, também deve ser aplicado, ou seja, se a família tem outros modos de se
manter, ainda que não tenha renda formal e registrada, não terá direito ao benefício.”

2 - Segue o teor da sentença:

MARIA IVANETE ZANI ARPINI ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício de amparo social ao idoso.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Sem questões processuais. Passo ao exame do mérito.

A parte autora pretende a concessão de benefício de natureza assistencial, que possui fundamento legal
no artigo 20 da Lei nº 8.742/93.

Para a concessão de tal benefício, comumente denominado LOAS, faz-se necessária a comprovação de
ser o indivíduo incapaz de prover a própria manutenção e de tê-lo provido pela família.

De acordo com o artigo 20 do supracitado dispositivo legal, dois grupos de pessoas são considerados
inaptos a proverem a própria mantença: a) os portadores de deficiência que, devido a ela, tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas; b) os idosos, estes considerados os maiores de 65 (sessenta e
cinco) anos, haja vista o disposto no artigo 34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).
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O deferimento do benefício assistencial em questão depende também de existir nos autos comprovação
de que os membros do grupo familiar da parte autora sejam impossibilitados materialmente de prover o
seu sustento.

Para melhor compreensão do tema, é de ser esclarecido que a Lei nº 8.742/93 traçou o conceito próprio
de família (art. 20, § 1º), sendo esta composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

De acordo com a Lei instituidora do LOAS, a família é incapaz de prover o sustento da parte
demandante quando sua renda mensal per capita for inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

Entretanto, a jurisprudência nacional tem vislumbrado essa renda mensal como um limite mínimo; um
patamar que delimita, invariavelmente, a condição de miserabilidade da parte demandante.

Neste diapasão, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A
1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. FATOS NARRADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PERMITEM
CONCLUIR PELA MISERABILIDADE DO BENEFÍCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1.   Nos termos do art. 20
da Lei 8.742/93, alterado pela Lei 9.720/98, será devida a concessão de benefício assistencial aos
idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção,
ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.
2.   Entretanto, o STJ já pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda mensal
previsto no § 3o. do art. 20 da Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum
considerado insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, não impedindo,
contudo, que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde que aptos a comprovar a
condição de miserabilidade da parte e de sua família (REsp 841.060/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, DJU  25.06.2007). 3. No presente caso, conforme analisado pela sentença, a
beneficiária preencheu os requisitos legais, tendo logrado comprovar sua condição de miserabilidade
por outros meios de prova, motivo pelo qual faz jus à concessão do benefício assistencial pleiteado. 4.  
Não há que se falar em violação à Súmula 7/STJ, uma vez que a decisão embargada não reexaminou o
conjunto fático-probatório dos autos, tendo adotado os fatos tais como delineados pelas instâncias
ordinárias. 5.   Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no Ag 1056934/SP, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 27/04/2009)

Portanto, o que determina a possibilidade de concessão do benefício assistencial é a condição de
miserabilidade do pretendente; pouco importa se a renda per capita mensal é superior a 1/4 do salário
mínimo, pois o que decidirá a favor da concessão da prestação é a demonstração da ausência de
condições mínimas de sobrevivência, a impor a atuação positiva do Estado.

Feitas essas considerações a respeito do benefício assistencial, passo à análise do caso concreto.
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O primeiro requisito, qual seja, ser a parte autora maior de 65 (sessenta e cinco) anos, está preenchido.
Isto porque, conforme as informações apresentadas no evento 1, documento 7, é possível visualizar que
a parte autora está, atualmente, com 68 (sessenta e oito) anos, visto que nasceu em 05/11/1950.

Acerca da suposta condição de hipossuficiência da autora e de seu núcleo familiar, vejamos.

Observa-se que o núcleo familiar é formado pela autora, seu esposo e uma filha, sendo que a renda
mensal de sua família é obtida através do recebimento de aposentadoria recebida pelo esposo, no valor
de um salário mínimo.

Cabe ressaltar que entende-se não ser computado para cálculos de renda familiar per capita este
benefício previdenciário recebido, conforme dispõe o art. 34 § único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso):

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.

Não obstante, o TRF da primeira região, já proferiu o seu entendimento sobre esse temário em decisão.
Vejamos o julgado:

ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº
8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. IDADE SUPERIOR A 65 ANOS.
HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65
anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz
de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art.
20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação da condição de
miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. Outro benefício assistencial ou
previdenciário, de até um salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor
mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de renda per capita;
devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do cômputo para aferição do requisito (PEDILEF
200870950021545, JUIZ FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma Nacional de
Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Reclamação nº 4374/PE sinalizou compreensão no sentido de que o critério de renda per capita de ¼ do
salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise
das circunstâncias concretas do caso analisado. 5. A perícia médica, de fls. 60/66, constatou a
incapacidade parcial permanente da autora (Portadora de discopatia degenerativa). Afirma o Perito
que a autora encontra incapacitada para o trabalho, pra as atividades que anteriormente exercia, item
11, fl. 65. 6. O Estudo social (fls. 85/88) demonstrou que a autora reside com um filho de oito anos. A
renda da família advém do Benefício que percebe, no valor de um salário mínimo, por meio de
antecipação de tutela.. Miserabilidade constatada. 7. DIB: citação. 8. Atrasados: correção monetária e
juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
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Federal. 9. Apelação do INSS desprovida e remessa oficial parcialmente provida, item 8.
(AC 00009353520144019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:10/03/2016 PAGINA:.

No que tange às despesas mensais, conforme informado na emenda à inicial, evento 6, documento 7,
estas são as seguintes: R$ 478,77 com remédios, R$ 55,26 com água, R$ 98,00 com energia e  Plano de
Saúde Participativo para a Autora e seu cônjuge com mensalidade fixa de R$ 710,02, sendo possível
chegar ao resultado final de 1.342,05 (mil trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

Há de se salientar que os valores que ultrapassam a renda mensal da família da autora são
complementados com ajuda financeira da filha Rose Gleide Arpini Caveno e de amigos da comunidade.

Portanto, excluindo-se o benefício recebido pelo esposo da autora do cálculo de renda per capita para
fins de concessão de benefício assistencial, fica claro que a autora não possui outra fonte de renda,
presumindo-se, deste modo, de forma absoluta a condição de miserabilidade.

Assim, presentes ambos os requisitos, faz jus a parte autora ao benefício de amparo social ao idoso
desde a data do requerimento administrativo, em 24/11/2015.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a estabelecer o benefício
de amparo assistencial ao idoso ao autor, com DIB em 24/11/2015 e DIP na presente data. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil.   ...

P.R.I.

3 – Do recurso do INSS.

O ponto controvertido do presente recurso é o requisito da miserabilidade que, alega o INSS, não
restar comprovada nos presentes autos.

A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de miserabilidade. Há que
se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de acordo com o caput, segundo o
qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao deficiente ou ao idoso “... que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo,
em linhas gerais, reproduz a dicção do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí
determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de
ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Não obstante a condição de idoso, o contexto probatório não demonstra que o autor viva em condição
de miserabilidade próprio do LOAS, embora tenha uma vida simples, como se verifica pelo laudo
fotográfico.

 A sentença desconsiderou a aposentadoria recebida pelo esposo da autora no valor de um salário
mínimo, entendendo que, por analogia não deveria ser computada para fins de cálculo da renda
familiar per capita, conforme dispõe ao RT. 34, § único da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Com
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isso, reconheceu a miserabilidade do grupo familiar da autora.

Entretanto, entendo que para se afastar a miserabilidade há necessidade de se verificar outros aspectos
que não seja apenas o fator renda, como por exemplo,  avaliar o contexto social e econômico da parte
autora para se concluir que, de fato, existe a hipossuficiência. Não se trata de uma presunção absoluta,
mas sim, relativa. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. CRITÉRIO DA
RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CF –
ART. 194, INC. II. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM TNU N. 13. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que negou
provimento ao recurso da parte autora, mantendo pelos seus próprios fundamentos a
sentença de improcedência do pedido de benefício assistencial ao deficiente, fundada
na ausência da miserabilidade.

[...]

8. No caso em apreço observa-se dos julgados paradigmas que todos eles afastaram a
renda de membro idoso do grupo familiar, no valor de um salário mínimo,
independentemente da natureza do benefício, pela aplicação do art. 34 do Estatuto do
Idoso. O acórdão recorrido não fez nenhuma menção à exclusão ou não da renda do
marido (idoso) da recorrente, no entanto, da sua fundamentação é possível extrair
fortes argumentos no sentido de que a situação do grupo familiar em questão não era
de miserabilidade, de forma a autorizar a concessão do benefício almejado. Destaco o
seguinte trecho, in verbis: “...Ocorre que a verificação social não demonstra a
carência exigida para a concessão do benefício postulado. Conforme auto de
constatação ficou claro que não está presente o requisito necessidade, ao contrário, a
autora vive em razoáveis condições em casa própria e guarnecida com o mínimo para
o seu conforto. Deve se ter presente que o vetor a orientar a atuação da assistência
social –informada pelos princípios da universalização dos direitos sociais, do respeito
à dignidade do cidadão e à sua autonomia (Art. 4º da Lei nº 8.742/93) – e, portanto, o
critério a ser adotado para aferir o requisito econômico é o da efetiva necessidade do
auxílio, que, invariavelmente, deve ser estimado no caso concreto, ainda que o valor
líquido da renda per capita do grupo seja superior ao fixado na Lei Orgânica da
Assistência Social.”

Portanto, analisando o Mandado cumprido pelo oficial de justiça, bem como as fotos a ele anexadas
(evento 9), verifico que a residência da autora possui condições de habitabilidade muito boas: é
edificada em alvenaria, com piso de cerâmica, sendo que as paredes do banheiro e da cozinha são
revestidas até o teto; a pintura está em ótima conservação; a residência é guarnecidas
de eletrodomésticos nitidamente novos e que revelam certo poder aquisitivo: na cozinha há fogão e
microondas; na sala há uma TV de LCD; num dos quartos há uma impressora; os armários que há em
um dos quartos e na cozinha são novos e estão em excelente estado de conservação. 

Objetivamente, não se vislumbra situação de miserabilidade. 
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 Revogo a antecipação de tutela concedida na sentença. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência posteriormente
revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ na Petição n.
10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de 26/6/2017), o STF, em vários
julgados, assentou o entendimento de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo
segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu
caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte
Suprema no sentido de que os valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente
revogada em demanda previdenciária são irrepetíveis.

Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO do INSS, para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido, por entender que não restou demonstrado nos autos a
situação de miserabilidade do autor. Tutela Revogada.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266221v5 e do código CRC 37181e8e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:15
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RECURSO CÍVEL Nº 5014896-70.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARA OLIVEIRA OGURA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS , em face da sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o recorrente que (i) o
juízo sentenciante indeferiu o pedido de perícia socioeconômica com assistente social (ii) a
situação de hipossuficiência econômica não restou demonstrada (iii) consta no CNIS que até
o ano de 2017 a autora estava vinculado ao RGPS na condição de empregado/facultativo.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada, NB 87/700.560.815-2, desde o requerimento administrativo, formulado em
9/10/2013.

A autora formulou dois requerimentos administrativos. O primeiro requerimento
administrativo formulado foi indeferido por não ter sido constatada a incapacidade para a
vida independente e para o trabalho e pelo não cumprimento de exigências formuladas para a
análise do requerimento (evento13, PROCADM1).

O segundo requerimento NB 87/703.402.085-0 formulado em 31/1/2018 foi indeferido por não
atender às exigências legais para acesso ao BPC-LOAS (evento 1, INDEFERIMENTO14).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Impedimento de longo prazo

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

A perita do juízo, médica especialista em psiquiatria, afirmou que a autora é portadora de
esquizofrenia e transtorno bipolar (quesito 3, evento 18). Reconheceu necessidade de
assistência permanente de terceiros e prejuízo na convivência em sociedade (quesitos 10-11).
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Afirmou que a autora não possui aptidão para trabalhar devido à intensidade e gravidade dos
sintomas (quesito 12). Concluiu que a incapacidade é de longo prazo pela gravidade e
intensidade dos sintomas apresentados, pela incurabilidade da doença, pela pobre resposta
medicamentosa, pela ausência de rede de apoio familiar e social (quesito 16).

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a
participação plena e efetiva do autor na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. Assim, considero comprovada a condição de pessoa com deficiência para os fins da
Lei nº 8.742/93.

Renda familiar per capita 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº
8.742/93).

Na contestação, o INSS alegou que “não há comprovação de que renda mensal bruta familiar,
dividida pelo número de seus integrantes, seja inferior a ¼ do salário mínimo”.

No processo administrativo formulado em 9/10/2013 a autora não atendeu à exigência de
apresentar CTPS (evento 13, PROCADM1, fl. 21). Ademais, a autora teve vínculo
empregatício registrado no sistema CNIS no período de 1°/10/2014 a 29/12/2014 (evento 10,
RSC1, fl. 3). 

Considerando o lapso temporal existente entre o primeiro requerimento administrativo e o
ajuizamento da presente demanda, a inviabilidade de se analisar a necessidade financeira de
todo período, aliado ao fato de a autora ter tido um vínculo empregatício nesse período, passo
à análise da necessidade financeira em relação ao segundo requerimento.

O requerimento administrativo foi indeferido exclusivamente por causa do não atendimento a
critérios de deficiência (evento 1, INDEFERIMENTO14).

No processo administrativo, o INSS rotineiramente se limita a apurar a renda familiar per
capita com base nas informações cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de
dados de órgãos da administração pública disponíveis, conforme disposto no art. 13, § 3º, do
Decreto nº 6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de
2018 (DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo
administrativo. Quando o INSS detecta na sua avaliação que a renda familiar per
capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o
impedimento de longo prazo.

É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo
administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a
necessidade de produção dessa prova [perícia social com assistente social], que até pouco
tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça Federal.

Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da
concessão de benefícios assistenciais de prestação continuada. Conforme se depreende do
Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação social apenas
para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao
critério da renda, limita-se à análise de dados. (...)
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A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria
agência. O INSS somente desenvolve algo similar à perícia social quando encontra renda ou
núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa externa. Assim,
percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita
domiciliar com assistente social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode
denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante à atividade administrativa que
lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça
Federal, instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o
critério de renda não tenha sido atendido.

A família do autor é beneficiária do Programa Bolsa-Família. O benefício de prestação
continuada não pode ser acumulado com benefício do Programa Bolsa-Família. O art. 20, §
4º, da Lei nº 8.742/93 dispõe que “o benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado
pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo o da assistência médica”. Por isso, a inscrição no Programa Bolsa Família deverá ser
suspensa.

No crédito formado com as prestações vencidas do benefício de prestação continuada poderá
ser deduzido o valor total recebido em razão do Programa Bolsa Família a contar da data do
requerimento administrativo do benefício de prestação continuada, conforme dados abaixo
relatados, extraídos do Portal da Transparência (https://www.portaltransparencia.gov.br):
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Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à parte autora o benefício
assistencial de prestação continuada, NB 87/703.402.085-0, desde a data do requerimento
administrativo.

No crédito formado com as prestações vencidas do benefício de prestação continuada poderá
ser deduzido o valor total recebido em razão do Programa Bolsa Família a contar da data do
requerimento administrativo do benefício de prestação continuada.

Oficie-se à Coordenadoria dos Programas de Transferência de Renda, informando a
concessão do benefício assistencial ao autor, para suspender o cadastro da família no
Programa Bolsa Família, correspondente ao NIS 1.293.150.829-4, em nome de MARA
OLIVEIRA OGURA.
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Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

O somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescido de 12
prestações vincendas, fica limitado a 60 salários mínimos. Se aquele somatório tiver atingido
60 salários mínimos, a acumulação de novas parcelas a esse montante inicialmente definido
somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de um ano a contar da
data do ajuizamento (TRF4, IRDR 5033207-91.2016.4.04.0000, Rel. Maria de Fátima Freitas
Labarrère, acórdão publicado em 04/05/2017).

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 30 dias o benefício previdenciário,
observando os seguintes parâmetros:

Segurado = MARA OLIVEIRA OGURA

 

CPF = 08510030790

NB = 703.402.085-0

DIB = 31/1/2018

DIP = data da sentença

Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no
art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término do prazo
assinalado para cumprimento pela APSADJ.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. O requisito da incapacidade é incontroverso. O INSS insurge-se quanto ao requisito da
miserabilidade que, alega, não estar comprovada nos autos - sobretudo, pelo indeferimento da
realização da perícia social.
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4. Note-se que há nos autos o Relatório de Acompanhamento (Evento 1 - OUT 26, OUT 27,
OUT 28e OUT 29), que comprova que a parte autora é cadastrada no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS de Maruípe desde 2007. Restou comprovado pelo Relatório Social
emitido pelo referido órgão que a autora se encontra em situação de vulnerabilidade social. 

5. A autora mora sozinha e recebe o benefício de Bolsa Família no valor de R$87,00 (oitenta
e sete reais). O recebimento de tal benefício demonstra o reconhecimento por parte do Estado
da condição de miserabilidade, o que afasta a preliminar de nulidade pela ausência do
relatório social. 

6. Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

        Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº
9.289/1996. Condenação em honorários devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55
da Lei nº 9.099/95).

7.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO .

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000259731v9 e do código CRC fd7ab761.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:26
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RECURSO CÍVEL Nº 5002329-04.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MATEUS FERREIRA MUDESTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS , em face da sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de benefício de prestação continuada à parte autora. Alega o recorrente que (i) a
família da parte autora apresenta renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo; (ii) "a
parte autora jamais requerera a anulação de qualquer dívida e nem mesmo fizera a menção
a sua existência na peça inicial".

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

O requisito social não foi preenchido.

Com efeito, o laudo social revela que a família possui renda “per capita” superior a um
quarto do salário mínimo, uma vez que possui renda fixa de mil reais mensais.

Ocorre que o laudo socioeconômico indica que a família possui gastos extras com remédios,
além de possuir empréstimos consignados em seu benefício que foram contraídos para a
construção da casa.

Ademais, há de se destacar que a deficiência do autor - que foi adotado por sua mãe - é
severa e impede de maneira definitiva qualquer labor por parte da sua mãe, conforme se infere
do Evento 20, PERÍCIA1:

SIM, PERICIADO APRESENTA INCAPACIDADE DEFINITIVA DE EXERCER QUALQUER
ATIVIDADE LABORATICA DEVIDO AO QUADRO NEUROLOGICO IRREVERSIVEL QUE
APRESENTA - PERICIADO PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE DEVIDO A
HIPOXIA CEREBRAL DURANTE O PARTO, NÃO SABE LER OU ESCREVER, APRESENTA
DISTURBIO DA FALA, APRESENTA ATRASO DO DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR, NÃO SAI DE CASA SOZINHO, COME SOZINHO E NECESSITA DE
AJUDA DE TERCEIROS PARA HIGIENE PESSOAL.

Diante do quadro probatório, em especial pelas limitações extremas trazidas pelo autor e
pelas condições precárias da sua moradia, é de se reconhecer o direito ao benefício.
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Sendo assim, reconheço a ilegalidade na cessação do benefício, assim como na constituição
da dívida.

Do exposto, julgo procedente o pedido para:

a) Condenar o INSS a restabelecer o benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei
8.742/93 (NB 87/530.235.083-8), no valor desde a sua cessação indevida e DIP na presente
data; e a pagar o valor entre a DIB e a DIP.

b) Anular a constituição do crédito noticiado no PA do NB (87/530.235.083-8).

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no importe de 500
reais revertida à parte autora.

Deverá o INSS retirar qualquer espécie de cobrança ou restrição, inclusive desconto em
benefícios, no mesmo prazo, sob pena de multa de igual valor.

Condeno a parte ré no pagamento dos honorários periciais.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Publique-se. Intimem-se.

3. No que se refere ao requisito objetivo da miserabilidade, a lei instituiu um benefício
assistencial com o escopo de arrostar situações de miserabilidade. Há que se lembrar que
os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de acordo com o caput, segundo o qual o
benefício assistencial em tela há de ser pago ao deficiente ou ao idoso “... que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.”
Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do inciso V do artigo 203 da
Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa
necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo
princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.
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Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

7.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

8. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

9. Note-se pelo laudo social e fotográfico que o grupo familiar é composto pelo autor, por sua
mãe e o companheiro de sua mãe (Sr. Cláudio Ferreira da Silva, 42 anos). Moram em casa
própria, em boas condições de habitabilidade e localização. De fácil acesso, rua pavimentada .
A casa é de alvenaria, teto de laje, portas e janelas em bom estado de conservação. A Sra.
Maria Costa (mãe do autor) cedeu a parte de cima da casa para que a filha construisse sua
residência, tendo em vista que ela (filha) se encontra em situação de vulnerabilidade social.  

10. A mãe do autor é pensionista, recebendo o valor de R$1.000,00 (mil reais). Entretanto
alega receber o valor líquido de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) devido a empréstimos
consignados. O Sr. Cláudio faz "bicos" e tem uma renda aproximada de R$400,00
(quatrocentos reais) mensais (cf. relatório social, evento 16).
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11. Registre-se que os empréstimos estão consignados e são descontados no valor da renda
mensal da mãe do autor. Para efeito de apuração da renda mensal da família, não podem ser
deduzidos da renda bruta os descontos efetuados em folha de pagamento para pagamento de
empréstimo voluntariamente contraído em banco, porque tiveram por contrapartida uma
antecipação de recursos. Entendimento em sentido contrário incentivaria todos os requerentes
de benefício assistencial a obter empréstimo bancário com o objetivo precípuo de simular
redução do poder aquisitivo.

12. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. O autor vive em condições
simples, mas o contexto dos autos revela que não há situação de miserabilidade. Assim, a
sentença deve ser reformada a fim de se julgar improcedente o pedido.

13.           Revogo a antecipação de tutela concedida. Não obstante, a parte autora fica
desobrigada de restituir o que recebeu por força da tutela antecipada.

Intime-se a APS-DJ deste acórdão para cessar o benefício. 

14. Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

          Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. É
como voto.

15.   Pelo exposto voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a
sentença e julgar improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000260090v7 e do código CRC 1caa066b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5017241-09.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROSANA SOELE NOGUEIRA PETROCHI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ROSANA SOELI NOGUEIRA
PETROCHI em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) é
portadora de epilepsia com crises tônico-clônicas (CID 10 G40); (ii) que seus sintomas são
incapacitantes; (iii) que o requisito da miserabilidade deve ser apreciado, tendo em vista que a
incapacidade está comprovada; 

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada NB 87/703.235.466-2 desde 23/10/2017.

O requerimento administrativo de benefício de amparo a pessoa portadora de deficiência NB
87/703.235.466-2, formulado em 23/10/2017, foi indeferido por não atender às exigências
legais de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (evento 1, INDEFERIMENTO9).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

O impedimento é de longo prazo quando produzir efeitos pelo prazo mínimo de dois anos (art.
20, § 10, da Lei nº 8.742/93).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em neurologia e clinica geral, diagnosticou epilepsia
desde a primeira infância (quesitos 4, evento 12). Informou que a autora tem capacidade de
cuidar sozinha de atividades cotidianas, como alimentação, vestuário e higiene pessoal e
consegue pode se locomover sozinha e sair de casa sozinha (quesitos 6-7). Afirmou que a
autora não possui limitação que prejudique sua convivência na sociedade e possui aptidão
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para trabalhar (quesitos 8 e 10). Negou a necessidade de assistência permanente de terceiros
(quesito 9). Concluiu que  não há incapacidade para o trabalho ou impedimento para
participação na sociedade (quesito 15).

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 22, PET2).

A autora  impugnou o laudo pericial (evento 22). Alegou que:

Rejeito a alegação. A perita está cadastrada no regime da assistência judiciária gratuita para
atuar como neurologista e como clínica geral.

(...)

A autora alegou que:

Não há contradição. Para ter direito ao benefício assistencial de amparo à pessoa com
deficiência, não basta ao requerente comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado a
existência de impedimentos que impliquem obstrução à participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Somente o médico detém
conhecimentos técnicos para aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o requerente para
o trabalho. Não há motivo para descartar a aplicação da conclusão exposta no laudo pericial.
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A autora alegou que:

De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não
lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base
da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico e propondo o tratamento que considere
mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa de
doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é
fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.

A autora alegou que:

O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é apenas seu auxiliar na
apuração da matéria fática que exija conhecimentos técnicos. Todavia, não é menos verdade
que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação técnica do expert se, nos
autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal entendimento. Na falta
de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões do expert, deve-se prestigiar a
conclusão da prova técnica.

A autora formulou quesitos complementares:
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Indefiro todos os quesitos, porque a perita já os respondeu.

Não há prova de que a parte autora possua impedimentos que impliquem obstrução à
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

É desnecessário avaliar a renda familiar per capita.
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Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a autora é
portadora de epilepsia desde a infância e faz uso de medicação anticonvulsionante, porém tem
capacidade de cuidar sozinha das atividades cotidianas e pode se locomover sozinha. Há bom
controle das atividades convulsivas, desde que use corretamente as medicações. 

O laudo pericial afirmou que não há incapacidade laborativa. Portanto - e a fortiori - inexiste
impedimento de longo prazo.

Os laudos trazidos pela autora atestam sua doença mas não declaram a sua incapacidade,
muito menos se esta é de longo prazo.

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000250434v8 e do código CRC e471aa67.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:30
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RECURSO CÍVEL Nº 5013408-80.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CÉLIA GOMES DA SILVA em face
da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação continuada,
previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a autora vive com seu filho em imóvel
alugado; (ii) que as boas condições do imóvel não lhe tiram da situação de pobreza; (iii) o salário de
seu filho não suporta todas as despesas. 

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação objetivando a condenação do INSS a conceder benefício
assistencial de amparo ao idoso desde 13/10/2016.

O requerimento administrativo de benefício assistencial de amparo ao idoso NB
88/702.569.044-0, formulado em 13/10/2016, foi indeferido porque a renda
familiar, dividida pelo número dos integrantes, foi considerada igual ou
superior a 1/4 do salário mínimo vigente na data do requerimento (evento 1,
INDEFERIMENTO17-18).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência
social, a pessoa idosa que não possui meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93). 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da
Lei nº 8.742/93).  A autora, nascida em 23/06/1950, já havia completado
65 anos na data do requerimento administrativo. A controvérsia limitou-se ao
requisito financeiro.

Na petição inicial, a autora alegou que vive com seu filho e sobrevive da renda
mensal do seu filho de R$ 1.000,00 (evento 1, INIC1). Em emenda à petição
inicial, a autora alegou que reside com seu filho Samuel da Silva Martins e
possui mais três filhos (evento 6, EMENDAINIC1).
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O oficial de justiça relatou que o endereço informado se trata de um lote com 06
diferentes residências, todas de propriedade da família Rangel. Informou que a
autora é locatária de um membro da família Rangel e reside no 2º andar  com o
filho Samuel da Silva Martins,  29 anos, atualmente desempregado. Esclareceu
que aparentemente as pessoas da família Rangel não possuem grau de
parentesco ou afetividade com a autora, que habita no local há pouco mais de
01 ano. 

O oficial de justiça informou que no momento da diligência estavam dormindo
na cama da autora duas crianças. A autora informou que as crianças seriam
seus netos, filhos do seu filho Paulo César Maria Sobrinho, que não mora no
local e estaria de férias na cidade, deixando as crianças dormirem com a avó.
Afirmou que a informação de que Paulo César Maria Sobrinho não residia no
prédio foi confirmada pela Sra. Maria de Lourdes Rangel. 

O filho da autora, Samuel da Silva Martins, exerce a função de repositor de
mercadorias e recebe remuneração mensal de R$ 1.128,38 (evento 26, CNIS1 e
evento 27). 

Ainda assim, a renda mensal per capita supera o limite de ¼ do salário mínimo.
Sob o critério objetivo definido em lei, a família tem condições de sustentar a
autora. 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.112.557/MG pelo rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de
que o critério de aferição da renda mensal previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº
8.742/93 deve ser considerado apenas como um limite mínimo de renda, abaixo
do qual a miserabilidade fica objetivamente configurada, sem descartar, porém,
a possibilidade de o juiz levar em consideração outros fatores referentes à
situação econômico-financeira do beneficiário e que tenham o condão de
comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família. O Supremo
Tribunal Federal, por sua vez, declarou inconstitucional o § 3º do artigo 20 da
Lei nº 8.742/1993, por considerar que o critério baseado na renda familiar
mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo está defasado para
caracterizar a situação de miserabilidade (REs 567.985 e 580.963, julgados em
17/4/2013; Rcl 4.374, julgada em 18/4/2013). Assim, ainda que a renda familiar
mensal per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, é possível a aferição da
condição de hipossuficiência econômica do idoso ou do portador de deficiência
por outros meios. 

O relatório social ilustrado por fotografias constatou condições de moradia
que, embora obviamente não ostentem riqueza, também não são compatíveis
com situação de pobreza. A casa tem dois quartos, uma sala, uma cozinha, um
banheiro, uma área de serviço e uma varanda. O piso é em cerâmica e a
cobertura é de laje, características que, embora básicas, não são encontradas
em moradias pobres. As fotografias revelam mobiliário com bom estado de
conservação.
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Foram relatados gastos habituais com aluguel (R$ 600,00), água e esgoto (R$
174,00), energia elétrica (R$ 92,50), alimentação (R$200,00) - (evento 6, 
EMENDAINIC1).

Não restou comprovada a situação de miserabilidade. Por isso, a autora não
tem direito ao benefício assistencial de prestação continuada.  

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o
art. 1º da Lei nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3.  A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de miserabilidade.
Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de acordo com o caput,
segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao deficiente ou ao idoso “... que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção do inciso V do artigo 203 da
Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do Estado em socorrer a pessoa
necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio
da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma prover a sua
subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da dignidade da pessoa
humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é a perda de sua própria
dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se engrandecem muito
mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem passivamente, deve-se dotá-las
do máximo possível de autonomia e responsabilidade para que, por si mesmas, cumpram suas
atribuições e contribuam para o desenvolvimento da comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna
Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a redefinição do papel do Estado no Brasil.
Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a mesma
não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família prover à sua
subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos prover à subsistência
dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no ordenamento jurídico, e atualmente
consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil. Somente se os familiares próximos não puderem
prover à subsistência dessa pessoa é que deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.
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Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº 8.742/93 são
normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas principal,
muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá em detrimento da
dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação primária do Estado no campo
assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos
valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com que: (i)
o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em situação de
miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no que refere à
assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as obrigações de
solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe às pessoas que
residem com a parte autora.

6. Note-se pelo mandado cumprido com fotos da residência que a recorrente mora em casa alugada,
situada em um condomínio pertencente à família Rangel (a autora não pertence a essa família). 

A residência possui boas condições de habitabilidade. O piso é de cerâmica; a sala de estar possui TV,
aparelho de som e sofás em bom estado de conservação; as paredes do banheiro são revestidas de
cerâmica até o teto; há um computador e CDs em um dos quartos (sobre um rack); na área de serviço
há uma máquina de lavar roupa; a cozinha é guarnecida por fogão e geladeira que evidenemtente se
encontram em bom estado de conservação. 

Todos esses dados indicam que a moradia não reflete sinais de miserabilidade do grupo familiar.

7. Conclui-se que não há miserabilidade no presente caso. O autor e sua esposa vivem em condições
simples, mas o contexto dos autos revela que não há situação de miserabilidade. 

8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do magistrado
a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido
da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266477v4 e do código CRC 3893339c.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5013234-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: KAYKE MENDONCA CIPRIANO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por KAYKE MENDONÇA
CIPRIANO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) os laudos
médicos apresentados pelo autor confirmam a sua condição de incapacidade para o trabalho,
bem como para as atividades cotidianas; (ii) que a renda familiar é insuficiente para prover as
necessidades básicas.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de amparo
social à pessoa com deficiência NB 87/702.417.249-6 desde 23/6/2016.

O requerimento administrativo benefício de amparo social à pessoa com deficiência NB
87/702.417.249-6, formulado em 23/6/2018, foi indeferido por não atender às exigências
legais de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (evento 1, OUT6).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

O impedimento é de longo prazo quando produzir efeitos pelo prazo mínimo de dois anos (art.
20, § 10, da Lei nº 8.742/93).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em clínica geral e neurologia, diagnosticou síndrome
epilética, síndrome de Irien, hiperatividade de déficit de atenção, além de laudo médico
informando retardo mental moderado (quesito 3, evento 14). Avaliou que a criança não tem
limitação que prejudique sua convivência na sociedade em igualdade de condições com outros
da mesma faixa etária (quesito 5). Afirmou que a criança pode frequentar escola (quesito 7).
Relatou que a criança tem aptidão física e mental para executar brincadeiras próprias da sua
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faixa etária, mas exige cuidados especiais, comparativamente a outras da mesma faixa etária,
porque necessita de acompanhamento com médico neuropediatra, oftalmopediatra,
fonoaudiólogo e uso de medicações diariamente (quesitos 7-8). Negou que os cuidados
especiais exigem que algum adulto lhes preste atenção em tempo integral (quesito 9). Concluiu
que não há impedimento da participação em sociedade (quesito 11).

O autor peticionou requerendo a juntada de laudos médicos que comprovam sua incapacidade
(evento 25, PET1).

O laudo datado de 25/2/2019 informou deficiência intelectual leve, manifestando com
dificuldade de aprendizado, distúrbio de comportamento, sialorreia e uso regular de
medicação neurológica e solicitação de educação especial em sala de aula (evento 25,
LAUDO3).

O relatório pedagógico informou que (evento 13, PROCADM1):

Para ter direito ao benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, não basta ao
requerente comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado a existência de impedimentos
que impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Somente o médico detém conhecimentos técnicos para
aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o requerente para o trabalho. Não há motivo
para descartar a aplicação da conclusão exposta no laudo pericial.

Não há prova de que a parte autora possua impedimentos que impliquem obstrução à
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

É desnecessário avaliar a renda familiar per capita.

Dispositivo
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Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

.

3. A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu que a autora é
portadora de crises convulsivas e transtorno de aprendizagem, além de síndrome de Irlen e
hiperatividade. Necessita de acompanhamento com médico neuropedriatra, oftalmopediatra,
fonoaudiologo e uso de medicações diariamente, mas não há prejuízo em sua convivência em
sociedade. 

Há um laudo trazido pela parte autora que só atesta a existência de doença, mas não de
impedimento de longo prazo (ev.1-laudo8, p.2). 

Há outro laudo afirmando a necessidade de auxílio de terceiros para cuidados de vida diária e
por toda a vida (ev.1-laudo7); mas tal conclusão é afastada pelo que respondeu a perita do
Juízo na resposta ao quesito n. 9 que a necessidade de supervisão de que o autor necessita
"... é a mesma das demais crianças da mesma faixa etária." (ev.14, n. 9).

4.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

6.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253993v5 e do código CRC 4196a6ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5009894-22.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA VITORIA DE JESUS CERQUEIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA VITÓRIA DE JESUS
CERQUEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a
recorrente é portadora de autismo grave; (ii) reside com seus pais e uma irmã; (iii)  a renda
familiar provém única e exclusivamente do pai da autora que na data do requerimento
administrativo  auferia renda em torno de R$1005,00.

2. Eis o teor da sentença:

Pretende a parte autora, menor impúbere, o benefício assistencial ao argumento de que
preencheu o requisito incapacidade de longa duraçãi e por este motivo faz jus ao BPC-LOAS.

Em síntese, a autora reside com seus pais e uma irmã em casa supostamente alugada pelos
avós, pois, n~]ao há comprovação de pagamento de aluguel, bem como a residência se revela
em ótimas condições para a sobrevivência, bem longe do que a lei requer: miserabilidade.

A renda do pai da autora gira em torno de R$ 1.800,00.

Os requisitos necessários à concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
encontram-se traçados na Lei nº 8.742/93 que trata da organização da Assistência Social, em
seu art. 20, sendo eles: ser pessoa idosa (mais de sessenta e cinco anos) ou portadora de
deficiência com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
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sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, bem como
possuir renda familiar per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

Ressalte-se que a atual jurisprudência superou o critério meramente formal de renda per
capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Tem-se considerado mais equânime aferir
o contexto real da família, sem, no entanto, abandonar completamente o marco de ¼ (um
quarto), o qual será referência objetiva até que o legislador traga outro critério.

Vale chamar a atenção para o fato de que o próprio STF, muito embora tenha declarado
inconstitucional, sem a declaração de nulidade, o artigo 20, § 3º, da LOAS, manteve a
vigência do dispositivo. Significa dizer que não deve considerar mais exclusivamente o critério
objetivo, mas sim que esse critério deve ser ponderado com as circunstâncias apuradas no
caso concreto.

No entanto, apesar de permitida a flexibilização do quesito financeiro, esta não pode ser
realizada indiscriminadamente, sem a ponderação das características da Assistência Social no
direito pátrio, a qual, por não ter contrapartida contributiva como ocorre com a Previdência
Social, só deve funcionar em situações de real e inquestionável necessidade, sob pena de
ameaça à sustentabilidade financeira do sistema de proteção social.

Não é por outra razão que tradicionalmente o dever do Estado de prestar assistência é
subsidiário ao dever de sustento da família. Isso está expressamente previsto em nosso Código
Civil e no dispositivo constitucional que prevê o benefício assistencial à “pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família” (artigo 203, V, CF/88).

Como se vê, o sistema de proteção social brasileiro coloca o Estado como garantidor da
dignidade das pessoas especialmente vulneráveis (idosos e pessoas com deficiência) se e tão
somente se a família não tiver condições de sustentar seus membros.

Tomando por base os entendimentos supra e os transportando para o caso em questão, é
possível verificar que não há o preenchimento do critério objetivo, uma vez que o núcleo
familiar aufere 1,8 salário mínimo e faço questão de transcrever o parecer ministerial neste
sentido.

(...)

Na CERT 1 elaborada pelo Oficial de Justiça (Evento 13), foi atestado que a autora mora com
mais três pessoas, em uma casa no pavimento superior da casa de seus avós, embora e
representante legal da autora afirme pagar aluguel no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). As
fotos do Evento 7 indicam ambientes adequados, com móveis aparentemente novos/seminovos
e presença de itens básicos de uma casa (camas, fogão, geladeira, mesas, televisão, armários,
ar-condicionado, etc). Os cômodos estão em boas condições de habitabilidade. A imagem
externa da residência revela imóvel conservado. 

Nesse contexto, a média da renda familiar, mesmo descontando os gastos com fraldas, supera
o patamar de ¼ do salário mínimo e inexistem, nos autos, elementos que permitam a
flexibilização do critério legal para concessão do BPC/LOAS. Ausente, portanto não se
constatou o requisito objetivo para concessão do benefício assistencial. Logo, uma vez ausente
esse requisito legal, resta prejudicada a necessidade de realização de perícia médica.

Desta forma, resta evidente que a renda per capita ultrapassa a razão mensal de ¼ (um
quarto) do salário mínimo, permitindo o sustento mínimo da família.
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Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da
presente sentença, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no
prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à
Turma Recursal.

Se não houver recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença,
certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3. A controvérsia recursal gira em torno do requisito da miserabilidade.

4. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
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ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

5.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

6. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

7. Note-se pelo laudo social e fotográfico que a recorrente mora em casa cedida pela mãe do
padrasto, em ótimo estado de conservação. Bens e utensílios domésticos novos.  O grupo
familiar possui automóvel, TV LCD de aproximadamente 50 polegadas, ar condicionado,
banheira de hidromassagem. Não há situação de miserabilidade.

8.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

10.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000256108v11 e do código CRC 8f33e508.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5004048-24.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DINA CLAUDIA CAMPOS NASCIMENTO (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: JAMILLY CAMPOS NASCIMENTO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO DE
AMPARO SOCIAL. MISERABILIDADE. CONFIGURADA. MANTEM
SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de prestação
continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) foi indeferida indevidamente o
pedido de perícia socioeconômica com assistente social (relatório social); (ii) a situação de
hipossuficiência econômica não restou comprovada; (iii) com relação à incapacidade, deve prevalecer
a perícia médica administrativa.

2 - Segue o teor da sentença:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder benefício assistencial de
amparo à pessoa com deficiência, NB 87/703.460.418-6, desde o requerimento administrativo,
formulado em 8/3/2018.

O requerimento administrativo formulado foi indeferido por não atender às exigências legais
para acesso ao BPC-LOAS (evento 23, procadm1, fl. 26).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Impedimento de longo prazo

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011). 

A autora tem 14 anos de idade. O art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.214/2007 dispõe que “para fins
de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças e
adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência
e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social,
compatível com a idade”  (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011).

A perita do juízo, médica especialista em neurologia, constatou transtorno do espectro
autista (quesito 4, evento 13). Atestou que a autora não pode sair de casa sozinha e tem
necessidade de assistência permanente de terceiros. Avaliou que a autora apresenta limitação
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que prejudica sua convivência na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas da
mesma faixa etária (quesito 8). Afirmou que se trata de patologia crônica, cujos primeiros
sintomas foram observados aos três anos de idade (quesito 13). Concluiu que o impedimento é
de longo prazo porque se trata de patologia incurável (quesito 15).

O laudo pericial confirma a existência de impedimento de longo prazo que obstrui a
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Assim, considero comprovada a condição de pessoa com deficiência para os fins da Lei nº
8.742/93.

Renda familiar per capita

Na contestação, o INSS alegou que “NÃO se apurou a composição e renda familiar da Parte
Autora, sendo imprescindível a feitura do relatório social para o deslinde da presente
demanda”.

O Ministério Público Federal opinou pela realização de avaliação socioeconômica (evento
27).

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº
8.742/93).

No processo administrativo a requerente declarou que mora com a mãe, o pai e um irmão. Foi
declarada renda familiar de R$ 400,00 e renda familiar per capita de R$ 80,00. O INSS não
questionou a declaração de renda nem apontou no processo administrativo qualquer indício
que contrarie a declaração de renda (evento 23). O requerimento administrativo foi indeferido
exclusivamente por causa do não atendimento a critérios de deficiência.

No processo administrativo, o INSS se limita a apurar a renda familiar per capita com base
nas informações cadastradas no CadÚnico e em outros cadastros ou bases de dados de órgãos
da administração pública disponíveis, conforme disposto no art. 13, § 3º, do Decreto nº
6.214/2007 e no art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018
(DOU 24/09/2018). Em regra, nenhuma pesquisa externa é realizada no processo
administrativo. Quando o INSS detecta na sua avaliação que a renda familiar per
capita extrapola o limite de 1/4 do salário mínimo, a motivação da decisão administrativa
invariavelmente explicita esse fundamento, independentemente de reconhecer, ou não, o
impedimento de longo prazo.

É impertinente apurar em juízo matéria fática que não foi controvertida no processo
administrativo.

“O próprio INSS, por sua procuradoria, passou a defender ferrenhamente em juízo a
necessidade de produção dessa prova [perícia social com assistente social], que até pouco
tempo não trazia maiores impactos orçamentários diretos para a Justiça Federal.

Porém, o próprio INSS não emprega o mesmo rigor na sua análise administrativa da
concessão de benefícios assistenciais de prestação continuada. Conforme se depreende do
Decreto n. 6214/2007 (e posteriores alterações), o INSS realiza a avaliação social apenas
para dimensionar a deficiência e concluir se existe impedimento de longo prazo. No tocante ao
critério da renda, limita-se à análise de dados. (...)

A avaliação social feita pelo INSS, para fins de condições sociais é efetuada na própria
agência. O INSS somente desenvolve algo similar à perícia social quando encontra renda ou
núcleo familiar com divergências, ocasião em que promove a pesquisa externa. Assim,
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percebe-se que o procedimento judicial [de avalição socioeconômica mediante visita
domiciliar com assistente social] é muito mais rigoroso do que o administrativo, o que pode
denotar substituição pela Justiça Federal ao INSS no tocante à atividade administrativa que
lhe compete.” (Nota Técnica nº 06/2018 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça
Federal, instituído pela Portaria nº 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal)

O INSS poderá a qualquer tempo revisar o benefício, caso constate objetivamente que o
critério de renda não tenha sido atendido.

A família da autora é beneficiária do Programa Bolsa-Família. O benefício de prestação
continuada não pode ser acumulado com benefício do Programa Bolsa-Família. O art. 20, §
4º, da Lei nº 8.742/93 dispõe que “o benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado
pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo o da assistência médica”. Por isso, a inscrição no Programa Bolsa Família deverá ser
suspensa.

E no crédito formado com as prestações vencidas do benefício de prestação continuada poderá
ser deduzido o valor total recebido em razão do Programa Bolsa Família a contar da data do
requerimento administrativo do benefício de prestação continuada, conforme dados abaixo
relatados, extraídos do Portal da Transparência (https://www.portaltransparencia.gov.br):

Juros de mora e correção monetária

...

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a conceder à parte autora o
benefício de prestação continuada, NB 87/703.460.418-6, desde a data do requerimento
administrativo. No crédito formado com as prestações vencidas do benefício de prestação
continuada poderá ser deduzido o valor total recebido em razão do Programa Bolsa Família a
contar da data do requerimento administrativo do benefício de prestação continuada.               
   ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3 – O INSS insurge-se contra a sentença alegando que não foi realizada perícia social e, dessa
forma, não restou comprovado o requisito da miserabilidade. Além disso, afirma que deve
prevalecer a perícia médica realizada na fase do processo administrativo.

4. Pois bem. No que se refere ao requisito da incapacidade, entendo que restou comprovado
conforme laudo pericial (Evento 13). O perito do juízo afirmou que a autora é portadora de
transtorno de espectro autista e que sua incapacidade é de longo prazo, visto que, como bem
observou a sentença, o laudo pericial "Atestou que a autora não pode sair de casa sozinha e
tem necessidade de assistência permanente de terceiros".

5 – Observo que o indeferimento do requerimento administrativo se deu pelo “não
atendimento ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS”. No processo
administrativo tem-se a informação que o grupo familiar ´pe composto pela parte autora, seus
pais e um irmão. A renda familiar é de R$400,00 (quatrocentos reais).
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O INSS teve acesso ao conteúdo probatório produzido pelo autor. Genericamente, requereu a
produção de perícia socioeconômica (Evento 24). Não demonstrou que a renda per capita
extrapola o limite de ¼ do salário mínimo (CNIS dos membros do grupo familiar presentes
através, por exemplo, do CNIS dos membros do grupo familiar – Evento 24))

Nesse contexto, caberia ao INSS desempenhar atividade probatória para demonstrar que os
dados apresentados pelo autor (inclusive no processo administrativo), não correspondiam à
realidade. Poderia ele mesmo ter procedido à visita de assistente social – que comumente faz
em casos de BPC-LOAS – e juntado tal acervo probatório aos autos; ou requerido prazo para
a produção de tal prova.

Como não houve atividade probatória por parte do INSS, reputo comprovado o requisito da
miserabilidade à luz dos elementos carreados aos autos.

6 – Afere-se, portanto, que a situação de miserabilidade restou comprovada nos autos.

7 - Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas pelo INSS, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Condenação em honorários devida em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº
9.099/95).

9. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266274v6 e do código CRC be7bf84e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5002538-70.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: WELLINGTHON BARBOSA CANSI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por WELLINGTON BARBOSA
CANSI em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o recorrente é
deficiente visual e, segundo os laudos médicos, o quadro é permanente; (ii) reside com seus
pais e seus três irmãos;  (iii) a residência em que vivem é emprestada e recebem ajuda das
irmãs do padrasto.  

 

2. Eis o teor da sentença:

(...)

O requisito social não foi preenchido.

Com efeito, o laudo social revela que a família possui renda “per capita” superior a metade
do salário mínimo, o que por si só não é suficiente para afastar a miserabilidade, mas não se
apresenta em situação de risco ou vulnerabilidade.

Ademais, analisando as fotos que instruem o relatório social, verifico que a residência em que
mora a parte autora não evidencia uma situação de desamparo social e material apta a
caracterizar o estado de miserabilidade, de modo a ensejar a concessão do benefício
assistencial de prestação continuada.

Concluo, assim, que mesmo com as despesas e dificuldades alegadas, o núcleo familiar sob
análise se encontra em patamar comum à maioria das famílias brasileiras e não em uma
situação de miséria capaz de ensejar a intervenção do Poder Público como única forma a
garantir o mínimo necessário para o sustento da parte autora.

Assim, no momento a parte autora não preenche os requisitos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I do CPC.
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Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e em seguida, arquivem-se os
autos, dando baixa.

P.R.I.

 

3. A controvérsia recursal gira em torno do requisito da miserabilidade.

5. A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.
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Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

4.  Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas
principal, muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).

5. No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz com
que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive em
situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária no
que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime as
obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes) impõe
às pessoas que residem com a parte autora.

6. Note-se pelo laudo social e fotográfico que a recorrente e sua família moram em casa
própria, em estado regular de conservação, com piso de cerâmica e cobertura de laje. Móveis
e eletrodomésticos em bom estado de conservação. A família possui um veículo Gol, ano
2014. Sua mãe é funcionária pública e seu pai trabalha na empresa Mocal. Não há situação de
miserabilidade.

7.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

9.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266903v3 e do código CRC f1cf9790.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0002499-96.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VILMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VILMAR PEREIRA DA
SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) a perícia judicial
não foi feita por médico especialista em psiquiatria; (ii) que o autor é analfabeto e encontra-se
em verdadeiro estado de miserabilidade, sendo sua única renda o valor de R$70,00 (setenta
reais) proveniente da bolsa família; (iii) além da incapacidade social causada pela depressão,
apresenta sequelas de tuberculose.

2. Eis o teor da sentença:

Do caso concreto

No caso dos autos, foi controvertida a condição de deficiência do autor (fl. 65). Por tal razão,
foi realizada a perícia médico-judicial, conforme laudo de fls. 181/188. 

Na ocasião, a perita, médica especialista em medicina do trabalho constatou que o autor não
possui nenhuma deficiência. Aduziu que o autor teve tuberculose já tratada em 2010. Concluiu
que o autor não possui incapacidade, tampouco limitações funcionais. 

De outro lado, deve-se esclarecer que a função de um médico perito nomeado pelo Juízo não
se confunde com a de um médico assistente responsável pelo tratamento da parte. Sua função
precípua é suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para
apuração dos fatos litigiosos. E não a de ministrar um tratamento. Assim, antes de se exigir
que o perito tenha ou não determinada especialidade médica relacionada com a moléstia
apresentada, deve-se dele exigir a técnica necessária para atuar como perito, porquanto
distinto é o médico que trata daquele que pericia. 

Ademais, prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer certos fatos, alegados nos
autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do aspecto fático pelo
magistrado. 

Superadas tais questões, e, partir da análise do laudo pericial e das demais provas que
carreiam os autos, convenço-me de que não é possível enquadrar as patologias no conceito
legal de deficiente, com impedimentos de longo prazo, ex vi do parágrafo segundo do artigo
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20 da Lei 8.742/93. 

Ora, o objetivo da lei é proteger a pessoa de certos tipos mais graves de impedimentos, os
quais, interagindo com outras barreiras de ordem física e social, tenham o condão de obstar o
mínimo necessário para uma existência digna, ainda que com a ajuda da família. Todavia, não
é esta a hipótese dos autos, pelo que concluo não ser a parte autora merecedora do benefício
de amparo social ao deficiente. 

Neste eito, considerando que a parte autora não conseguiu preencher um dos requisitos da lei
para concessão do benefício assistencial, porquanto não apresenta impedimentos de longo
prazo, desnecessária a investigação dos demais requisitos, eis que a inexistência de deficiência
se revela em motivo suficiente para o indeferimento do benefício aqui pleiteado. 

Dispositivo.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1° da Lei 10.259/2001).

 Dê-se vista ao MPF. 

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo
de admissibilidade nesta instância, nos termos dos  Enunciados nº 34 do FONAJEF 3 e nº 79
do FOREJEF da 2ª Região 4 , bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016 5 .

 Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e
anotações de praxe.

P.R.I

3. A Sentença julgou improcedente o pedido do autor haja vista não ter sido constatada a sua
incapacidade. A perícia do juízo concluiu que o autor teve tuberculose já tratada em 2010 e
possui depressão, ansiedade e alcoolismo. Concluiu que o autor está em tratamento e
estabilizado quanto às doenças psiquiatricas. Afirmou que não há incapacidade e que está apto
a exercer as atividades de porteiro, vigia, auxiliar de serviços gerais e jardineiro. 

4. No que se refere à exigência de médico especialista para a realização da perícia do juízo, a
TNU sufraga o entendimento de que só se faz necessário em casos especiais e de maior
gravidade, a exemplo, de doenças raras, o que não se verifica no presente caso (Precedentes
PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462).

5.Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do
magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
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6.Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

7.   Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266809v4 e do código CRC 98ce54a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0011917-10.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO DIVINO DE ASSIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUSTIÇA
GRATUITA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E
HONORÁRIOS. EMBARGOS PROVIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIAO DIVINO DE
ASSIS em face do acórdão que o condenou ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, sem observar que a concessão do benefício da gratuidade de justiça no evento
74.

Assiste razão ao embargante. A parte final do dispositivo passa a conter a
seguinte redação:

"Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça."

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material, nos termos da fundamentação antes
exposta, que passar a integrar o acórdão, mantendo inalterado o resultado do
julgamento.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277686v2 e do código CRC 7af4577f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0030974-14.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LEIDIANA NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS DE DÍVIDA
SUPOSTAMENTE PAGA. PARCELAMENTO E PAGAMENTO NÃO COMPROVADOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cobranças indevidas,
de dívida já paga.

Alega a recorrente que  possuía uma dívida com a empresa ré, no valor de R$ 880,00, a qual
foi quitada, mediante parcelamento obtido em 10/03/2017, bem como que passou a receber
diversas ligações do banco réu, informando que ainda existem valores em aberto e a
ameaçando de negativar seu nome por não ter cumprido com as parcelas acordadas. Sustenta
a necessidade de inversão do ônus da prova, para que não seja prejudicada, tendo em vista a
sua hipossuficiência na relação de consumo.

A sentença está assim fundamentada:

No mérito, destaco que quanto às alegações autorais no sentido de estar sofrendo cobranças
abusivas, não verifiquei nenhum ato ilícito realizado pela CEF. Isso porque o autor não logrou
em comprovar as supostas cobranças realizadas, como, por exemplo, por meio de “prints” das
mensagens de cobrança recebidas via celular. A autora tampouco logrou em comprovar a
efetiva realização de acordo com a CEF e o pagamento vinculado a este acordo. Observo que
os recibos apresentados possuem a rubrica de “pagamento avulso” (fl. 18), impossibilitando a
análise deste juízo acerca da natureza desses pagamentos. Outrossim, o comprovante
constante à fl. 17 possui a rubrica de “pagamento de boleto”. No entanto, a autora não junta
o boleto correspondente. Assim, não identifiquei a ocorrência de ato ilícito da entidade
financeira com as citadas cobranças.

Quanto ao pedido de danos morais, nada a prover, em face da ausência de ato ilícito praticado
pelas rés.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), eis que
a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está de acordo com o
entendimento desta Turma Recursal.

Não há que se falar em inversão do ônus da prova, no presente caso. Com efeito, a dívida, se
existente, poderia ser comprovada pela ré, mas não a ausência da respectiva cobrança. Por
outro lado, de nenhum proveito seria a comprovação da dívida, se a autora não comprova o
respectivo pagamento.
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Mantida a sentença, impõe-se a condenação da recorrente vencida em custas processuais e em
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida
na sentença.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000251212v7 e do código CRC 9ac7e821.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5007683-76.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EVERALDO LUIZ FILPO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições previdenciárias recolhidas
após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a respectiva concessão. Alega o
recorrente que não há retorno contraprestacional a esse recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-RS, j.
18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267732v4 e do código CRC e233f431.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 0006674-36.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADWALTER ROSA DO SACRAMENTO (AUTOR)

VOTO

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO
APÓS APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE 430.418-RS). RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela PARTE AUTORA em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de devolução das contribuições
previdenciárias recolhidas após a aposentadoria, por ter permanecido em atividade após a
respectiva concessão. Alega o recorrente que não há retorno contraprestacional a esse
recolhimento.

A sentença está de acordo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 430.418 (STF, 1ª Turma,
julgado em 18/3/2014), in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de
contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O
princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a
maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável
entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas
em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 430418-RS, j.
18.03.2014)

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). A exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC), tendo em vista a gratuidade de
justiça, que ora se defere.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado DA
PARTE AUTORA. 
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267730v4 e do código CRC bcc23727.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000641-10.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS JOSE DIAS PALASSI (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RECORRIDO: IRACI DIAS DE SOUSA SILVA (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU HERDEIRO
NECESSÁRIO) (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS JOSE DIAS
PALASSI em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo
INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada previsto no art. 20 da Lei 8.742/93.

Alega o embargante omissão quanto à análise dos documentos anexados nas
contrarrazões que provam o retorno à condição de miserabilidade, eis que a mãe do autor está
desempregada desde 28/02/2019.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

No caso, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido fixando a DIB na
data da citação (02/07/2018), porquanto na DER (05/05/2016) tanto a mãe quanto o pai do
autor estavam empregados. Posteriormente, por ocasião do julgamento do recurso inominado
do INSS, após consulta ao CNIS constatou-se que a mãe do autor estava novamente
empregada desde agosto/2018, razão pela qual a sentença foi reformada para julgar-se
improcedente o pedido. Nas contrarrazões, informou o autor que a mãe retornou a situação de
desemprego em 28/02/2019.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.     
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276770v4 e do código CRC 2dea8a1c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:13
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 259



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 367/599

5002525-71.2018.4.02.5002 500000275417 .V11 JES15119© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5002525-71.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO TELES ZIMERER (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO
FINAL. EFEITO SUSPENSIVO.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTÔNIO TELES ZIMERER em
face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão da RSC
(Reconhecimento de Saberes e Competência), vantagem concedida àqueles que se
aposentaram após a vigência da Lei 12.772/13. Alega que:

Ora não assiste razão ao n. Magistrado, foge em total descompasso com paradigmas deixando
de enfrentar as questões da possibilidade de o servidor, aposentado antes de 01/03/2013 ( data
inicial dos efeitos financeiros da Lei 12.772/2012), ter direito à alteração da forma de cálculo
da remuneração da verba denominada de Retribuição por Titulação através da aplicação do
método previsto no art. 18 da Lei 12.772/2012, que instituiu a avaliação de seus saberes e
competências para o fim de obter o acréscimo de sua retribuição por titulação (RT) em razão
da vantagem remuneratória denominada Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).
Assim, o Recorrente faz jus à inclusão da RSC em seus proventos em razão de seu direito à
paridade. 

A Lei 12.772/12, instituiu a RSC para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
porém, as tabelas de remunerações foram UNIFICADAS, o que antes do advento dessa Lei,
não ocorria. Importante destacar que os integrantes das duas carreiras têm salários iguais,
porém, com TRATAMENTO DIFERENTES. Isto pode ser melhor esclarecido quando se
verifica que um professor de EBTT, que tem um título de mestre, recebe uma remuneração
diferente do professor de magistério superior com a mesma titulação, ou seja, se as
remunerações foram unificadas numa mesma tabela, portanto NÃO SE JUSTIFICA
TRATAMENTO DIFERENTE ENTRE AS CATEGORIAS. Excelência, é fato que por conta das
progressões TODAS as carreiras deveriam ter o mesmo tratamento, eis que as tabelas de
remunerações foram UNIFICADAS, ocorre que quando são integrantes que teriam direito a
RSC para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em tese deveriam ter salários
iguais, o que tem se visto são TRATAMENTOS DIFERENTES, e neste caso a autora TEM
RECEBIDO valor menor. Assim, deve reconhecido a ISONOMIA, baseada na tabela de
vencimentos, unificada, que não ocorrida antes do advento da Lei 12.772/12.

2 - Eis o teor da Sentença:

Relatório dispensado.
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Os cargos do Magistério Federal são divididos em duas principais carreiras, a saber, a
Carreia de Magistério Superior e a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico. O autor, servidor inativo, pertence à Carreia do Magistério Superior.

A estrutura remuneratória dos ocupantes dos cargos do Magistério Federal está disciplinada
nos arts. 16 a 19 da Lei 12.772/2012, abaixo transcrito. 

CAPÍTULO IV

DA REMUNERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL

Art. 16. A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal
possui a seguinte composição:

I - Vencimento Básico, conforme valores e vigências estabelecidos no Anexo III, para cada
Carreira, cargo, classe e nível; e

II - Retribuição por Titulação - RT, conforme disposto no art. 17.

Parágrafo único. Fica divulgada, na forma do Anexo III-A, a variação dos padrões de
remuneração, estabelecidos em lei, dos cargos do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal. (Incluído pela Lei nº 13.325, de 2016)

Art. 17. Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de Carreiras e Cargos de
Magistério Federal em conformidade com a Carreira, cargo, classe, nível e titulação
comprovada, nos valores e vigência estabelecidos no Anexo IV .

§ 1º A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na forma dos regramentos
de regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou o título tenham
sido obtidos anteriormente à data da inativação.

§ 2º Os valores referentes à RT não serão percebidos cumulativamente para diferentes
titulações ou com quaisquer outras Retribuições por Titulação, adicionais ou gratificações de
mesma natureza.

Art. 18. No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da
titulação exigida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC.

§ 1º O RSC de que trata o caput poderá ser concedido pela respectiva IFE de lotação do
servidor em 3 (três) níveis:

I - RSC-I;

II - RSC-II; e

III - RSC-III.

§ 2º A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para fins de percepção
da RT, ocorrerá da seguinte forma:

I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de especialização;

II - certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II equivalerá a mestrado; e
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III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado.

§ 3º Será criado o Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências no
âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de estabelecer os procedimentos para a
concessão do RSC.

§ 4º A composição do Conselho e suas competências serão estabelecidas em ato do Ministro
da Educação.

§ 5º O Ministério da Defesa possuirá representação no Conselho de que trata o § 3º, na forma
do ato previsto no § 4º.

Art. 19. Em nenhuma hipótese, o RSC poderá ser utilizado para fins de equiparação de
titulação para cumprimento de requisitos para a promoção na Carreira.

Depreende-se, pela leitura dos artigos acima transcritos, que a equivalência
do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) com a titulação acadêmica,
exclusivamente para fins de percepção da RT, somente é devido aos servidores integrantes da
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

O autor não pertence a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, mas
a Carreira de Magistério Superior, razão pela qual não é cabível a aplicação da equivalência
do RSC, prevista no art. 18 da Lei 12.772/2012, por falta de previsão legal.

Assim, reconheço que o autor não faz jus a equivalência do Reconhecimento de Saberes e
Competência (RSC) com a titulação acadêmica por não pertencer a Carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. 

Sem custas nem honorários. Indeferimento da Assistência Judiciária, analisado da decisão do
ev. 09. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.

 

3 - O autor é servidor aposentado, tendo exercido o cargo de professor do Magistério da
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Aposentou-se em 19/12/1991, segundo a
inicial (Evento 1). O autor vem requerer a progressão prevista no art. 18 da  Lei nº
12.772/2012. 

4 - Com razão a Sentença. Conforme se verifica do art. 18 da Lei 12.772/2012, tal vantagem é
devida apenas aos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da titulação
exigida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. Vejamos:

Art. 18. No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da
titulação exigida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC.

 

5 - Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
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6 - Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Contudo, aplica-se a
condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade
de justiça.

7- Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275417v11 e do código CRC d6fe69bf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:17
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RECURSO CÍVEL Nº 5018810-45.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DE SOUZA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO
STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. EFEITO SUSPENSIVO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES em face da sentença que julgou procedente o
pedido e o condenou a pagar à parte autora os valores relativos à progressão
funcional aplicando-se à correção monetária índice diverso da TR.

O recurso trata exclusivamente da correção monetária, pugnando pela aplicação
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 20/09/2017,
data do julgamento do RE 870947.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

Corroborando tal entendimento, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp
1.492.221/PR, em 22/02/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou teses jurídicas
no tocante à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 para as condenações impostas à
Fazenda Pública; e quanto à condenação judicial referente a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.

1. em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão consta o que segue: “... Desse modo, a imediata
aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
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consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas
finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. ...”

Em razão disso, o STJ, em decisão publicada em 08/10/2018, sobrestou o REsp
1.492.221/PR até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF)

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização monetária e
juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei
11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei
10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em
que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do IFES, nos
termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266896v3 e do código CRC 28666e35.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5008879-81.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUIZ JOSE DO AMARAL SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL – TR.
TESE FIXADA PELO STJ (TEMA 731). RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças financeiras decorrentes da
substituição da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável aos
valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 731, fixou a
tese de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada
por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto,
ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2014, não reconheceu
repercussão geral no tema (787), por se tratar de questão infraconstitucional.

Condeno o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000243429v3 e do código CRC eb79c944.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5012239-58.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: IVONEI DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

VOTO

SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO
FINAL. EFEITO SUSPENSIVO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo UNIÃO - ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido e o condenou a
pagar a pagar à parte autora os valores reconhecidos administrativamente, no valor de R$
1.263,36 (um mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), que deverão ser
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês,
ambos a contar da data em que o pagamento era devido (novembro/2015). Com relação aos
juros e correção monetária, pugna pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação
dada pela Lei nº 11.960/2009, até 20/09/2017, data do julgamento do RE 870947.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que:   deve haver a  incidência
do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
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efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo
1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro
de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i) pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii)       requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não
transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com
base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO
INOMINADO para reformar a sentença apenas quanto à correção monetária, nos termos
acima explicados.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266869v3 e do código CRC 63cd6530.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5001248-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO BRANDAO DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO BRANDAO DA
ROCHA em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993, ante a ausência de
miserabilidade.

Alega o embargante que o julgado foi omisso quanto às informações prestadas
pela assistente social nomeada pelo juízo, negando o benefício "sob o único fundamento de
que a casa em que reside o casal de idosos, cedida pela filha, possuí cinco cômodos e está
preservada. Ou seja, o julgamento teve como base, tão somente, as fotos da casa, anexas ao
laudo social.". Diz que a renda mensal familiar não supera 1/4 do salário mínimo, os filhos
não moram na mesma residência e estão desempregados.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

O contexto probatório revelou que a subsistência da autora é mantida pelos seus
filhos, de modo que não há situação de vulnerabilidade social. A autora e o marido vivem em
condições simples. Não há miserabilidade.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.      

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 264



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 377/599

5001248-23.2018.4.02.5001 500000276000 .V3 JES10672© JES10672

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000276000v3 e do código CRC 6ba8c6fd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000705-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARCIO ROSETTI DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RETIRADA
DA INSCRIÇÃO COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA.
CABIMENTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que
julgou improcedente o pedido de condenação da Caixa Econômica Federal para retirar a
restrição de seu nome junto ao SPC/SERASA, bem como de indenização por danos morais
por transtornos supostamente sofridos.

Alega o recorrente que, após celebrar contrato de parcelamento de dívida de seu
cartão de crédito e pagar a primeira parcela, a Caixa não providenciou a baixa das restrições
inseridas nos cadastros de proteção ao crédito. Diz que o boleto da parcela continha
vencimento em 19/06/2017 e o pagamento aconteceu antes dessa data, bem como que a
recorrida em momento algum alegou ausência de cumprimento do avençado para fins de
manutenção da negativação.

A sentença considerou que há divergência entre datas de pagamentos das
faturas e as datas previstas no documento Parcela Mensal de Acordo (ev.1, COMP3, fls. 4-
9), de modo que as datas descritas nos comprovantes de pagamentos são posteriores a
acordada. O que ensejou o descumprimento do acordo e, consequentemente, a manutenção
da restrição em nome.

É inegável a suspensão da exigibilidade do total da dívida, uma vez formalizado
o respectivo parcelamento. Paga a primeira parcela, tem-se por descabida a manutenção da
inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

O documento constante do Evento 1 - COMP5 comprova que a restrição
permanecia em março de 2018, mês do ajuizamento da ação.

As 24 parcelas da renegociação da dívida venciam no dia 6 de cada mês (fl. 4 do
evento 1 - COMP3), sendo a primeira em 6/10/2017. A segunda parcela foi paga com 18 dias
de atraso, em 24/11/2017 (fl. 6); e terceira foi paga com um dia de atraso, em 07/12/2017 (fl.
7); a quarta foi paga na data do vencimento (fl. 8); e a quinta foi paga com um dia de atraso,
em 07/02/2018 (fl. 9). 
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A teor do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Irrelevante, contudo, o
atraso verificado no pagamento da segunda parcela, considerando que foi adimplida antes do
vencimento da próxima parcela, tendo sido pagas todas as parcelas vencidas até o
ajuizamento da ação, em março/2018, e mesmo depois, como se constata no Evento 24 -
COMP1.

De qualquer forma, a restrição comprovada no Evento 1 - COMP5 era relativa
ao total da dívida, desconsiderando o pagamento das seis primeiras parcelas. Note-se que, em
13/03/2018,  o autor já efetuara o pagamento da sexta parcela, como comprovado à fl. 7 do
Evento 24 - COMP1.

Assim é que assiste razão ao autor ao pretender que a Caixa retire a restrição de
seu nome junto ao SPC/SERASA.

Quanto aos danos morais, o autor alega o seguinte:  

A manutenção da negativação noticiada gerou graves problemas ao demandante, posto que o
mesmo é comerciante de caros e depende de crédito para a compra de veículos, bem como
passou o demandante e não conseguir fazer compras à crédito junto ao mercado local, assim
como teve bloqueado o fornecimento de talão de cheques, como demonstram os documentos
acostado.

Tais alegações, contudo, não estão comprovadas nos autos. Com efeito, não há
qualquer documento comprobatório do bloqueio do fornecimento de talão de cheques ou da
negativa de compra a crédito.

Ressalte-se, por fim, que a inscrição do autor no serviço de proteção ao crédito
não foi indevida, uma vez que a dívida de fato existia, como reconhece o autor, que promoveu
o respectivo parcelamento, sendo objeto da ação apenas a retirada da restrição após o
pagamento das primeiras parcelas. Assim, não se configura a hipótese de dano moral
presumido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido, condenando a
Caixa Econômica Federal na obrigação de fazer consistente na retirada da restrição do nome
do autor dos serviços de proteção ao crédito, relativamente ào débito do cartão de
crédito 526965******9605, sem prejuízo de nova inscrição em caso de inadimplemento de
alguma parcela do acordo.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241066v30 e do código CRC 2d11d6e2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0005947-16.2016.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: JULIA BORGES VIANNA (AUTOR)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 479 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE
DETERMINAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em face da sentença
que declarou nulos os dois contratos de empréstimo consignados indicados
(06.1034.110.0010472/59 e 06.0167.110.0968803/37) e inexistente qualquer dívida em
relação aos mesmos, bem como condenou a ré, a título de danos materiais, a devolver em
dobro cada parcela descontada, referentes aos dois contratos, e a título de dano moral, no
mesmo valor final do dano material.

Alega a recorrente que, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência, a
ausência de dolo ou má-fé na cobrança indevida realizada é causa de afastamento do pedido
de restituição em dobro, ressaltando que a cobrança foi verdadeiramente devida. Quanto ao
dano moral, alega não ocorre qualquer forma de violação ou desconsideração da moral do
autor pela Caixa, inexistindo qualquer ato ofensivo à imagem, honra ou personalidade da
autora. Por fim, aduz que o valor do suposto dano moral não foi arbitrado na setença e não
corresponde forma alguma a proporcionalidade dos fatos narrados na inicial.

2. Fundamentação.

2.1. A sentença está assim fundamentada:

(...)

Estou plenamente convencido, portanto, que houve fraude. Observe-se, inclusive, que a conta
de poupança onde foram depositados os empréstimos (fls. 130) é diversa da conta da autora
(fls. 03). O modus operandi me parece muito claro: alguém com identidade falsa em nome da
autora (fls. 148) pactuou os contratos e abriu uma conta de poupança para receber o
numerário.

Apesar da fraude poder ser classificada como fortuito, sob a ótica de culpa de terceiro,
inegável que se trata de fortuito interno, uma vez que diretamente ligada à atividade bancária.
Não há, portanto, rompimento do nexo de causalidade, estando presentes todos os elementos
da responsabilização civil.
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Quanto ao dano moral, entendo que o mesmo resta caracterizado, em especial sob a ótica
punitiva, pois bastaria uma simples análise, por qualquer profissional bancário, das
assinaturas da autora, no momento da pactuação do empréstimo, com as assinaturas
previamente depositadas nas fichas cadastrais. Se tal conferencia tivesse sido efetivada
verificar-se-ia que se tratava de falsificação grosseira.

2.2. Restituição em dobro.

Em caso de fraude, mesmo sendo causada por terceiros, as instituições financeiras
têm responsabilidade objetiva (independe da existência de culpa), uma vez que é de sua
atribuição a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza. Nesse sentido dispõe a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que se refere à restituição em dobro o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que o
consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se
comprovar a má-fé do autor da cobrança.

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE
MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO
CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº
4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho
Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e
qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao
Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela
legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e
9º).

3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº
3.919/2010, que manteve a mesma essência do regramento anterior (Resolução CMN nº
3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários
essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da
prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora.

4. A limitação prevista tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº
3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a
pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições
financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o
respectivo serviço pelo cliente ou usuário.

5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia
pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a
sua ilegalidade.
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6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que
determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a
configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

Nesse ponto, o recurso deve ser provido.

2.3. Dano moral.

Não há, nesse momento, como saber o valor do dano material, que -  tal qual fixou a sentença
- corresponde ao dobro da soma das parcelas efetivamente descontadas da conta bancária da
autora, como se constata nos demonstrativos de evolução contratual constantes do Evento 22 -
OUT24 e OUT25, pelo que o dano moral deve ser arbitrado em valor determinado para que
não ocorra eventual desproporcionalidade na condenação.

Reputo como leve o dano moral sofrido, razão pela qual fixo o valor da compensação devida
no patamar de dez mil reais.

O termo inicial da correção monetária desse valor é fixado na data da prolação deste acórdão.
Os juros de mora tem termo inicial desde a data do fato.

3. Conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para (i) fixar o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii)
excluir a condenação de devolver em dobro cada parcela descontada, referentes aos dois
contratos (06.1034.110.0010472/59 e 06.0167.110.0968803/37).

Sem honorários e sem custas (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252814v17 e do código CRC cbdbe810.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0036028-58.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: EDIMAR DANTAS LUIZ (AUTOR)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT.  DOCUMENTO ENTREGUE A TERCEIRA PESSOA. DANOS
MATERIAIS E  MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT em face da sentença que a condenou a pagar ao autor danos materiais no valor requerido
na inicial, bem como danos morais, com viés meramente punitivo, no valor de R$ 5.000,00,
em decorrência de falha no serviço de entrega de correspondência.

Sustenta a recorrente a improcedência da indenização material, pois compareceu à AC Santa
Teresa pessoa que se apresentou como sendo Edimar Dantas Luiz, portando o respectivo
documento de identidade que, após conferência feita pelo atendente dos Correios e
constatação de tratar-se da pessoa destinatária do documento, efetuou a entrega do mesmo
(vide e-mail da Gerente da AC Santa Teresa, anexado aos autos), pelo que não houve por
parte da ECT, qualquer negligência ou erro na prestação do serviço que, foi executado
conforme contratado pelo remetente DETRAN/ES. Argumenta que, caso mantida a
condenação, deve ser limitada ao valor das despesas postais, como prevê o regramento dos
Correios, já que se trata de objeto registrado sem declaração de valor. Sustenta, ainda, a
improcedência da indenização por dano morais, pois o recorrido em momento algum provou
que, de fato, o não recebimento do objeto postal implicou em algum prejuízo de ordem moral.
Subsidiariamente, alega a necessidade de redução do valor arbitrado a esse título na sentença,
pois extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo ultrapassar a
quantia de R$ 1.000,00. Por fim, defende a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 nos cálculos
da correção monetária e dos juros de mora.

DO MÉRITO

A sentença está assim fundamentada:

O autor alega que a sua CNH foi retirada na Agência dos Correios de Santa Teresa por
terceiro, identificado por Valdeir Lourenço Pereira, possuidor da carteira de identidade nº
1.110.438. A ré, por sua vez, afirmou que o documento foi entregue pela AC Santa Teresa a
pessoa que se apresentou como Edimar Dantas Luiz, portando o respectivo documento de
identidade.

A ECT, no entanto, não apresentou o qualquer documento que comprovasse que a CNH do
autor havia sido entregue ao mesmo, obrigação que se impunha pela previsão do art. 11 da Lei
10.259/01. Por essa razão, considero como verdadeiras as alegações do autor, com
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fundamento no artigo 9º da Lei 10.259/2001 c/c art. 400, I do NCPC, de que o seu documento
foi entregue a terceiro. 

Assim, constatada a ocorrência do ato ilícito, reconheço o dever da ré de indenizar o autor
pelo dano material requerido, correspondente ao pagamento do custo do transporte (fl. 24) e
da tarifa (fl. 25) para emissão do novo documento de habilitação.

(...)

No que tange ao dano moral, entendo cabível dano moral com viés meramente punitivo, como
se fosse a aplicação de cláusula penal por descumprimento contratual, a exemplo do
Enunciado 532 do STJ (envio de cartão de crédito não solicitado deve ser alvo de
indenização). Isso tudo porque a ECT não desempenhou de forma satisfatória o monopólio que
detém. Digo isso porque a ré entregou o documento destinado ao autor a terceiro. Além disso,
a ré não esclareceu o motivo, o que me induz a crer que se trata de falha primária. A ECT
precisa, sim, ser punida, senão nunca melhorará o serviço público que detém na qualidade de
monopólio, ou seja, sem qualquer concorrência.

Os fatos narrados no Evento 7 - OUT20 não foram comprovados pela ECT. Com efeito, não
há nos autos comprovante de recebimento da CNH pela pessoa que teria se passado pelo
autor, nem o "aviso de chegada" na agência com o nome do autor. 

Impertinente o argumento de que a condenação em danos materiais deve ser limitada ao valor
das despesas postais, por se tratar de objeto registrado sem declaração de valor. O autor pediu
o ressarcimento das despesas com o pagamento do DUA para emissão de terceira via da CNH
e da perda de um dia de serviço, com deslocamento, de taxi, de Santa Teresa até a Capital, em
18/10/2017, comprovadas através dos documentos constantes do Evento 1 - OUT 11 e 12.

O dano moral, no presente caso, é presumido, na medida em que resta demonstrada a
ocorrência de fraude na solicitação da segunda via da CNH do autor por alguém que teria se
passado por ele nos correios para recebê-la. Uma vez que não foi comprovada pelo recorrente
razão excludente de sua responsabilidade pela entrega do documento a terceira pessoa, a
condenação deve ser mantida.

Ao contrário do que alega a recorrente, o valor arbitrado a título de dano moral na sentença
não extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o que ocorreria se acatada a
pretensão recursal de redução do valor para mil reais.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade.
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O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu que (i) o índice de correção monetária, nas condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, é o IPCA-E; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES aplicava os critérios de atualização
monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso da ECT merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão
calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação
dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de
RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução
em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17
da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será
calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reformar a sentença exclusivamente quanto aos juros de mora e à
correção monetária, que deverá observar os termos acima explicitados.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000241751v37 e do código CRC f023f141.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000375-11.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: GEIZIANE ROCHA DA SILVA CASTILHO (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. CADASTRO
NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA ATIVO. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F
DA LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA
810 DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido  para determinar que a ré
efetive o processamento e o pagamento das parcelas do seguro-desemprego à autora, relativo
à dispensa ocorrida em 06.04.2018 (empregador SAÚDE PLENA CLÍNICAS MÉDICAS
LTDA ME), DECLARAR a inexistência de débitos decorrentes da cobrança de restituição de
parcelas do benefício do seguro-desemprego pagas à autora entre os meses de março e julho
de 2011, bem como para CONDENÁ-LA a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de reparação por danos morais. Aduz que a recorrida é sócia de empresa e,
portanto, tem renda própria e suficiente a sua manutenção e de sua família, o que afasta o
direito ao benefício. Salienta que a Administração Pública está adstrita à observância do
princípio constitucional da legalidade e, por tal razão, agiu corretamente ao negar o benefício
à recorrida. Sustenta, quanto ao pedido de dano moral, que não ficou configurado o
necessário abalo psicológico, mas no máximo, mero desconforto ou contrariedade incapaz de
causar transtornos de gravidade considerável. Ainda quanto à elaboração dos cálculos pugna
pela aplicação integral da Lei nº 11.960/2009.

Segue a sentença prolatada pelo Juízo a quo:

 

GEZIANE ROCHA DA SILVA CASTEILHO ingressou com a presente ação de rito
sumaríssimo em face da UNIÃO FEDERAL, visando ao pagamento de cotas do seguro
desemprego, à declaração de inexistência de débito referente a benefício recebido no ano de
2011, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.
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- DO MÉRITO

A autora alega que após a extinção de seu contrato de trabalho com a empresa SAÚDE
PLENA CLÍNICAS MÉDICAS, EM 06.04.2018 teve o seu requerimento do seguro-desemprego
indeferido com fundamento no disposto no art. 3º, inciso V, da Lei 7.998/90, haja vista constar
como sócia da empresa PISART CALÇADOS LTDA.

Informa que lhe foi cobrada, ainda, a restituição de parcelas do benefício recebidas no ano de
2011, quando de sua demissão da empresa ELIESON FRANCISCO COSTA, sob o fundamento
de que não as poderia ter recebido por possuir renda decorrente da situação de sócia na
empresa supramencionada.

Discorre que a empresa PISART CALÇADOS LTDA encontra-se inativa desde o ano de 2010,
mas que a anotação de sua baixa somente teria ocorrido em 18.04.2018, supostamente em
razão de descuido do contador contratado.

Argumenta que a empresa já se encontrava em inatividade quando dos requerimentos de
seguro-desemprego, não gerando qualquer renda que pudesse incluir a autora na regra
prevista no art. 3º, inciso V, da Lei 7.998/90.

A União apresenta contestação na qual apenas reforça o motivo do indeferimento, qual seja a
existência de renda própria, decorrente da situação de sócia em empresa privada.

Pois bem.

O direito ao seguro desemprego está previsto no art. 7º, inc. II, da Constituição Federal, que
assim prevê:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

(...)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

Em face da necessidade de regulamentação do referido dispositivo constitucional, foi editada a
Lei nº 7.998/90, que dispõe o seguinte:

Art. 2º O programa do seguro-desemprego tem por finalidade:

I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado
de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo;

Portanto, para a concessão do benefício pleiteado, é necessário que a autora esteja
desempregada, em decorrência de dispensa sem justa causa.

Tal situação mostra-se comprovada, conforme CTPS e Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho juntados aos autos (Evento 1).

Verifico que houve atendimento à legislação de regência à época, no que tange a ter recebido
salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a: a) pelo menos 12
(doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data de dispensa,
quando da primeira solicitação; b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses
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imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; e c) cada um
dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais
solicitações.

No que toca a justificativa administrativa para negativa do benefício, reporto-me ao já
ressaltado na decisão que deferiu a antecipação de tutela (Evento 4) e destaco que em que
pese somente ter havido baixa de inscrição do CNPJ de PISART CALCADOS LTDA em
18/04/2018 (Anexo 9), as declarações anuais do Simples Nacional demonstram inexistência
de renda a partir de 06/2009.

O fato de a autora constar como sócia de uma empresa, com CNPJ ativo, não significa
necessariamente que obtenha renda decorrente de tal situação. O inciso V do art. 3º é claro ao
indicar que o obstáculo que veda o recebimento do seguro-desemprego é a percepção de renda
própria de qualquer natureza e não a participação em sociedade empresarial.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma satisfatória que a empresa da qual
a autora consta como sócia não gerou nenhuma renda a partir de 06/2009. Dessa forma, a
mera manutenção do registro de empresa não justifica o indeferimento do requerimento de
seguro-desemprego, pois não demonstrada percepção de renda própria suficiente à
manutenção da trabalhadora.

Igualmente, não justifica a cobrança de restituição referente a benefício percebido no ano de
2011, haja vista que nesta data a empresa já não gerava renda.

Cito, neste sentido, recente julgado do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURO-DESEMPREGO - VÍNCULO SOCIETÁRIO COM
EMPRESA INATIVA - COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA -
REMESSA OFICIAL DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de renda
própria suficiente à sua manutenção e a de sua família justifica o indeferimento do pedido
de concessão de seguro-desemprego, nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 7.998/90,
com redação dada pela Lei nº 13.134/2015. 2. No caso, o impetrante demonstra, de forma
inequívoca, que, quando de sua demissão, a empresa mencionada na decisão administrativa,
para embasar o indeferimento do seu pedido, já estava inativa, tendo sido indevida a
presunção de existência de renda própria decorrente de sociedade em empresa.
3. Comprovada, nos autos, a inexistência de renda própria decorrente de sociedade em
empresa, foi indevido o indeferimento administrativo, devendo ser mantida a sentença que
concedeu a segurança, para reconhecer o direito do impetrante à percepção do seguro-
desemprego. 4. Remessa oficial desprovida. Sentença mantida. (TRF-3 - ReeNec:
00147229120164036100 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA,
Data de Julgamento: 30/07/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:17/08/2018)(destaques acrescidos).

Desta forma, não subsiste justificativa para o indeferimento do benefício requerido pela
autora ou para o ressarcimento dos valores percebidos em razão da dispensa ocorrida no ano
de 2011.

Diante de todo o exposto, confirmo a decisão (Evento 4) que deferiu a antecipação dos efeitos
da tutela para determinar que a ré efetive o processamento e o pagamento das parcelas do
seguro-desemprego à autora, relativo à dispensa ocorrida em 06.04.2018 (empregador
SAÚDE PLENA CLÍNICAS MÉDICAS LTDA ME).

Considerando que não há controvérsia quanto ao fato de que se trata da segunda solicitação
de benefício pela autora, bem como que restou comprovado seu vínculo por 20 (vinte) meses
com a empresa SAÚDE PLENA CLÍNICAS MÉDICAS LTDA ME, são devidas 4 (quatro)
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parcelas do benefício do seguro desemprego, devendo o cálculo de seu valor observar o
disposto no art. 5º da Lei 7.998/90.

Ademais, julgo procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos decorrentes da
cobrança de restituição de parcelas do benefício do seguro-desemprego pagas à autora entre
os meses de março e julho de 2011.

Passo, então, à análise do pedido de indenização por danos morais.

Verifico que a autora deixou de receber, em época própria, o seguro-desemprego, verba de
caráter alimentar, necessária a sua subsistência e de sua família. E isso se deu em razão de
conduta negligente o Ministério do Trabalho e Emprego, órgão diretamente vinculado à
União, que não realizou corretamente a análise dos requisitos para o deferimento do
benefício, deixando de aferir se havia ou não percebimento de renda, nos termos do art. 3º,
inciso V, da Lei 7.998/90.

Destarte, havendo conduta negligente do MTE, com falha na prestação do serviço, deve a
União ser responsabilizada pelos danos morais causados à autora, que se viu privada do
recebimento do seguro-desemprego em momento que não dispunha de outra fonte de renda.

Cito, neste sentido, a emente abaixo:

ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. CONCESSÃO. CONDIÇÃO DE SÓCIO EM
EMPRESA INATIVA. PRESUNÇÃO DE AUFERIMENTO DE RENDA INEXISTENTE.
BENEFÍCIO DEVIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO PELO SIMPLES
INDEFERIMENTO INDEVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO
FLAGRANTEMENTE ABUSIVO OU EQUIVOCADO. CARACTERIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Existindo indícios de que a parte
autora não aufere renda suficiente para sua subsistência, inobstante figurar em registro de
microempresários, é firme a jurisprudência no sentido de que não se justifica o cancelamento
ou suspensão do seguro-desemprego. Precedentes do TRF4. 2. "O simples indeferimento de
benefício, ou mesmo o seu cancelamento por parte da Administração, não se prestam para
caracterizar dano moral. Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a
direito subjetivo e efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou
equivocado por parte da Administração, já que a tomada de decisões é inerente à sua
atuação" (TRF4, AC 5011204-69.2013.404.7107, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís
Alberto D'azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 17/06/2015). 3. A negativa do pagamento
do benefício pelo simples fato de que o trabalhador desempregado figura como sócio de
empresa, sem qualquer averiguação sobre a efetiva percepção de renda suficiente para a
manutenção da subsistência do trabalhador e de sua família, nos termos do art. 3º, V, da Lei
7.998/1990, configura conduta negligente do MTE - falha na prestação do serviço. Portanto,
deve a União ser responsabilizada pelos danos morais causados ao requerente decorrentes
da restrição de recebimento de verba alimentar em momento em que não dispunha de outra
fonte de renda. 4. A atualização monetária das parcelas vencidas, a contar dos respectivos
vencimentos (observada a prescrição quinquenal - termo inicial = data de ajuizamento da
demanda), deverá ser feita pelo IPCA. Com relação aos juros de mora, a partir de 07/2009,
haverá a incidência dos juros aplicados às cadernetas de poupança, a contar da citação, sem
capitalização (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).(TRF-4 -
RECURSO CÍVEL: 50030117220164047006 PR 5003011-72.2016.404.7006, Relator:
NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2017, PRIMEIRA TURMA
RECURSAL DO PR) (destaques acrescidos).

Dessa maneira, estando presentes no processo a conduta lesiva da parte ré, o nexo causal e o
dano à autora, imperiosa se mostra a condenação da ré pelos danos morais causados, sendo
necessária sua quantificação.
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Para tanto, acentua a doutrina que se deve considerar, inicialmente, a posição social e
cultural do ofensor e do ofendido, sopesando-se, a seguir, o grau de culpa do agente, e a
gravidade e a repercussão da ofensa, não se esquecendo, entretanto, que não se busca perfeita
equivalência econômica entre o dano e a condenação - matéria afeta ao dano patrimonial - e
nem mesmo vingança ou punição - função da condenação criminal - mas sim mera
compensação do sofrimento moral da vítima (Ressarcimento de Danos, Antonio Lindbergh C.
Montenegro, Ed. Âmbito Cultural, 4ª ed., 1992, p. 153/154).

A jurisprudência também tem decidido dessa forma:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. 1. O INSS não agiu com o dever de cuidado diante da documentação que
recebeu de Sul Financeira S/A, de modo que, presentes todos os pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, responde pelos prejuízos suportados pela autora. 2. No
arbitramento da indenização advinda de danos morais, o julgador deve valer-se do bom
senso e da razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado
quantum que torne irrisória a condenação e nem tampouco valor vultoso que acarrete
enriquecimento ilícito. (AC 200671010024196, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 -
TERCEIRA TURMA, D.E. 17/03/2010.) (destaques acrescidos)

Tendo por base o acontecimento em si, a situação pessoal e econômica dos envolvidos, a
época em que ocorreu o fato lesivo, a razoabilidade, a proporcionalidade, o caráter
pedagógico da indenização e a impossibilidade de se constituir em fonte de enriquecimento
indevido, fixo o quantum debeatur em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se afigura
justa e razoável.

- DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDO, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR A DECISÃO (Evento 4) que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré efetive o processamento e
o pagamento das parcelas do seguro-desemprego à autora, relativo à dispensa ocorrida em
06.04.2018 (empregador SAÚDE PLENA CLÍNICAS MÉDICAS LTDA ME), DECLARAR a
inexistência de débitos decorrentes da cobrança de restituição de parcelas do benefício do
seguro-desemprego pagas à autora entre os meses de março e julho de 2011, bem como
para CONDENAR a UNIÃO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de reparação por danos morais.

Juros e correção monetária nos termos do Manual (do CJF) de Orientação de Procedimentos
para os cálculos na Justiça Federal, devendo os juros de mora incidir a partir da citação (art.
205, CC/02) e a atualização a partir da data em que era devida cada parcela do benefício.

Em relação à indenização por danos morais, a correção deve se dar a partir desta data
(Súmula 362 do STJ), da mesma forma que os juros de mora, tendo em vista que foi nesta
oportunidade que houve o arbitramento do valor a ser pago.

 Sem custas nem honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvada a
hipótese de recurso à Turma Recursal.

Após o trânsito em julgado da sentença e observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos
com baixa.

P.R.I.
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Os documentos apresentados pela parte autora na petição inicial demonstram a
inatividade da pessoa jurídica e, portanto, geram presunção de ausência de renda suficiente à
sua manutenção e de sua família, fato por si só suficiente à concessão do benefício.

Quanto à configuração do dano moral, em que pese tenha havido negativa de
concessão do benefício, não restou demonstrado pela parte autora qualquer situação que
acarretasse violação à sua honra ou imagem, ou mesmo que tenha sofrido algum
constrangimento em razão da falta de recebimento dos referidos valores. 

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial do E. TRF da 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A
MIL SALÁRIOS MÍNIMOS - SEGURO-DESEMPREGO - SÓCIO DE EMPRESA INATIVA -
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LEI 7.998/1990 -
DANO MORAL INEXISTENTE - TUTELA ANTECIPADA MANTIDA - RECURSOS
IMPROVIDOS.
(AC 00048273520164025001, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA
ESPECIALIZADA, JULGADO EM 28/06/2017, PUBL. EM 07/07/2017)

 

ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE SEGURO-
DESEMPREGO. INDEFERIMENTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
DADOS INCORRETOS NO BANCO DE DADOS PESSOAIS REFERENTE AO
DEMANDANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE
ALTERAÇÃO DOS DADOS E À CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO
MORAL AFASTADO. JUROS DE MORA. 1. Trata-se de ação ordinária proposta por André
Cardoso Matos em face da União Federal, da Caixa Econômica Federal e do Instituto
Nacional do Seguro Social, objetivando compelir os Réus a excluírem de seu cadastro
vinculado ao PIS, RAIS, CNIS, CADGED os vínculos empregatícios, bem como a reparar o
Autor pelos danos materiais e morais sofridos. 2. Afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam sustentada pela União Federal, pois o Autor formulou, dentre outros, o
pedido de retificação de seus dados nos cadastros do PIS, CNIS, RAIS e CAGED, sendo que
estes últimos são administrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é também
responsável pela fiscalização do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego, conforme
estabelece o artigo 23 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990. 3. Assiste razão ao demandante no que
tange à exclusão dos vínculos empregatícios invocados na exordial dos cadastros mantidos
pela União Federal, pelo INSS e pela CEF, bem como dos respectivos tempos de contribuição
e salários de contribuição, uma vez que o suporte probatório anexado aos autos evidencia que
os referidos vínculos são inexistentes. 4. O mesmo se diga com relação à condenação da União
Federal ao pagamento do valor correspondente ao seguro-desemprego que deixou de ser
efetuado em razão dos erros apurados nos cadastros do Autor, por inexistir dúvida de que o
demandante fazia jus ao benefício quando apresentou requerimento neste sentido, devendo, no
entanto, incidir juros de mora na forma da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo
1º-F, da Lei nº 9.494/97, considerando-se que a presente demanda foi proposta quando o
referido diploma legal já estava em vigor. 5. Incabível a condenação por danos morais, pois,
constatada a situação de reemprego do Autor, nada mais caberia ao órgão responsável do que
suspender o pagamento do benefício, em observância ao disposto no art. 7º, I, da Lei nº
7.998/90, uma vez que a atuação da Administração Pública deve ser pautada pelo princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37 da CRFB/88. 5. Ademais, a análise do suporte
probatório anexado- aos autos sinaliza que a inclusão de dados inverídicos nos cadastros
públicos foi ocasionada por ato fraudulento de terceiro, o que exclui o nexo de causalidade
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entre a conduta imputada ao ente público e a fraude da qual decorreu o indeferimento para o
Autor do seguro-desemprego, e, por conseguinte, o dever do Estado de indenizar. 1 6. O fato
de o INSS, instado pelo demandante em 08.11.2013 a corrigir o erro, ter lançado em seus
cadastros mais uma informação inverídica, desta vez relacionada ao endereço do autor,
deixando de analisar assim o seu pleito, não pode servir de fundamento para a condenação
por danos morais, já que não integra a causa de pedir - e nem poderia , tendo em vista que a
presente ação foi proposta em 19.11.2013 e a modificação infundada ocorreu em 31.01.2014.
7. Apelações da União e do INSS providas em parte. (AC 00339438220134025101, VERA
LÚCIA LIMA, TRF2 - 8ª TURMA ESPECIALIZADA, JULGADO EM 24/05/2017, PUBL. EM
26/05/2017)

 

Neste contexto, a sentença merece reforma quanto ao dano moral, tão somente.

Juros e correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza administrativa em geral que: (i) deve haver a 
incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas de
natureza administrativa, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais
quais definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso da União merece parcial provimento.
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Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem condenação em custas, em razão da isenção legal. Sem condenação em
honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA UNIÃO para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos
morais e reformar a sentença quantos aos critérios de juros e correção monetária, nos termos
acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267924v10 e do código CRC 5828b343.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5006816-20.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE RAMOS EUSTACHIO (AUTOR)

VOTO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GACEN –
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE E COMBATE DE
ENDEMIAS. LEI 11.784/2008. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TNU. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela FUNASA – Fundação Nacional de Saúde em
face de sentença que a condenou a pagar a diferença apurada a título de Gratificação de
Atividade de Controle e Combate de Endemias – GACEN entre o valor pago à parte autora e
aos servidores ativos.

Alega a recorrente que, se os servidores inativos e pensionistas não estão sujeitos às despesas
de deslocamento nem expostos às endemias, não é razoável a concessão do pagamento da
GACEN em igualdade com os agentes públicos submetidos às condições assinaladas. Diz que
a gratificação não tem caráter genérico, possuindo natureza indenizatória em face da
exposição do servidor ativo aos riscos de endemias e das despesas para fazer frente aos
constantes deslocamentos para os locais de efetiva realização do trabalho. Alega dever de
observância ao princípio da estrita legalidade e ausência de violação ao art. 40, § 8º da CR/88
ou ao art. 7º da EC nº 41/03, e ainda, inconstitucionalidade do Poder Judiciário substituir-se
ao Poder Executivo em sua competência privativa de iniciativa de lei que trate de aumento de
servidores. Por fim, alega que os juros devem computados a partir da citação e que deve ser
aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 para os critérios de correção monetária, eis que ainda
não houve a modulação de efeitos, de modo que a TR deve ser aplicada ao menos até a data
em que foi proferida a decisão nos autos do RE 870.947 (20/09/2017).

DO MÉRITO

A Turma Nacional de Uniformização tem entendimento consolidado a respeito da extensão da
GACEN aos inativos, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE
COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº
13. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Prolatado acórdão pela
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Primeira Turma Recursal de Pernambuco, a qual reformou a sentença, julgando procedente o
pedido de pagamento da GACEN - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS, pelos mesmos critérios pagos aos servidores da ativa. 2.
Interposto incidente de uniformização pela FUNASA, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei
nº 10.259/2001. Alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento da Turma Recursal
de Goiás, segundo a qual a GACEN tem caráter indenizatório, o que afasta o direito de
extensão aos inativos. Paradigma: Recurso JEF 0002851-37.2011.4.01.3500. 3. Incidente
inadmitido na origem, sendo os autos encaminhados à TNU após agravo e distribuídos a este
Relator. 4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização
nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões
de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade
à súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior
Tribunal de Justiça. 5. O autor aposentou-se em 07/06/1995 na função de agente de saúde
pública da FUNASA. Requer o pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e
Controle de Endemias - GACEN nos mesmos patamares dos servidores em atividade. 6.
Acerca da matéria, esta TNU consolidou o entendimento no sentido de que a GACEN possui
natureza remuneratória e de caráter geral, fazendo jus os inativos ao direito à paridade, caso
a aposentadoria tenha ocorrido anteriormente à EC nº 41/03, que extinguiu tal direito. Nesse
sentido, o seguinte PEDILEF, similar aos presentes autos: “PREVIDENCIÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN.
NATUREZA REMUNERATÓRIA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. 1. Foi prolatado acórdão pela
Turma Recursal de Pernambuco, que manteve sentença de procedência reconhecendo o direito
da parte autora à incorporação nos seus vencimentos de valor integral da Gratificação de
Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN. (...) 6. No mérito, o cerne do debate
cinge-se à natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias –
GACEN – indenizatória ou remuneratória – daí decorrendo ou não a possibilidade de
extensão aos servidores inativos nos mesmos moldes em que paga aos servidores da ativa, em
cotejo com as alterações trazidas pela EC 41/2003. 7. O artigo 40, § 4º, da Constituição
Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do serviço público reajuste de
seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios adotados para os servidores ativos, o
que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade. 8. Esse direito permaneceu
assegurado pela Emenda Constitucional nº 20/98, que o realocou no § 8º do mesmo artigo 40
da Constituição Federal. 9. A Emenda Constitucional nº 41/2003, contudo, ao alterar a
redação do §8º do artigo 40 da Constituição Federal revogou o denominado direito de
paridade dos servidores aposentados com os servidores ativos, para assegurar apenas direito
a reajuste dos benefícios para assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo
com critérios definidos em lei. 10. Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional nº
41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de paridade aos que já haviam se aposentado
ou que tinham direito ao benefício de aposentadoria ou pensão na data do início de sua
vigência. (...) 11. De seu turno, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assegurou o mesmo
direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda nº 47, consoante expresso em seus
artigos 2º e 3º, parágrafo único. 12. Pacificou-se na jurisprudência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal que se incluem dentre os benefícios ou vantagens concedidos aos
servidores em atividade todas as gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à
produtividade na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos os servidores ativos, sem
aferição efetiva da produtividade. Essa jurisprudência se consolidou na Súmula Vinculante
nº 20, que trata da gratificação denominada GDATA (Lei nº 10.404/2002), cujo leading case
é o que restou julgado no Recurso Extraordinário nº 572.052, cuja ementa tem o seguinte
teor: RE 572.052 – STF – Pleno – DJe 17/04/2009 RELATOR:MINISTRO RICARDO
LEWANDOWSKI EMENTA:[…] I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos
inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004,
convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo. II - Embora de natureza pro
labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a
GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. III -
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Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia. IV - Recurso extraordinário
desprovido. Deveras, o artigo 40 da Lei 8.112/90 reza que ‘Vencimento é a retribuição
pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei’. E no que diz respeito às
vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores públicos, o saudoso Prof. Hely Lopes
Meirelles nos ensina que: ‘Vantagens pecuniárias são acréscimos de estipêndio do servidor,
concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto
temporis), ou pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão das
condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão de
condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os
adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a
categoria das gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são
espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e
efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à Administração. Certas vantagens pecuniárias
incorporam-se automaticamente ao vencimento (v.g., por tempo de serviço) e o acompanham
em todas as suas mutações, inclusive quando se converte em proventos da inatividade
(vantagens pessoais subjetivas); outras apenas são pagas com o vencimento, mas dele se
desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de serviço); outras
independem do exercício do cargo ou da função, bastando a existência da relação funcional
entre o servidor e a Administração (v.g., salário-família), e, por isso mesmo, podem ser
auferidas mesmo na disponibilidade e na aposentadoria, desde que subsista o fato ou a
situação que as gera (vantagens pessoais objetivas). (...) O que convém fixar é que as
vantagens por tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimento, desde
que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais ou
modais, mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos
exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa
integração for determinada por lei. E a razão dessa diferença de tratamento está em que as
primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo trabalho já feito (pro labore facto), ao
passo que as outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo trabalho que está sendo feito
(pro labore faciendo) ou, por outras palavras, são adicionais de função (ex facto officii), ou
são gratificações de serviço (propter laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão de
condições pessoais do servidor (propter personam). Daí por que, quando cessa o trabalho, ou
quando desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais
vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou gratificação em razão
das condições pessoais do servidor. (...) Feitas essas considerações de ordem geral sobre o
gênero vantagens pecuniárias, vejamos as suas espécies, isto é, os adicionais e as
gratificações e suas várias modalidades. Adicionais: são vantagens pecuniárias que a
Administração concede aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional de tempo de
serviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados
ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor
retribuir os exercentes de funções técnicas, científicas e didáticas, ou a recompensar os que se
mantiveram por longo tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o
distingue da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou
uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e
esta, uma compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o
servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do
servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se
com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por isso,
tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém, podem ser
suprimidos para o futuro. (...) Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições
anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas
como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). As gratificações – de serviço ou pessoais – não são liberalidades
puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do
serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua
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percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes
que jamais se incorporam aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de
circunstâncias momentâneas’. Como já vimos precedentemente , as gratificações distinguem-
se dos adicionais porque estes se destinam a compensar encargos decorrentes de funções
especiais, que se apartam da atividade administrativa ordinária, e aquelas – as gratificações –
visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados em condições
extraordinárias, tais como os trabalhos executados em perigo de vida e saúde, ou no período
noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora da sede etc. As gratificações são
concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço
comum (propter laborem) ou em face de situações individuais do servidor (propter personam),
diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (ex facto officii).
Não há confundir, portanto, gratificação com adicional, pois são vantagens pecuniárias
distintas, com finalidades diversas, concedidas por motivos diferentes. A gratificação é
retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais: o adicional é retribuição
de uma função especial exercida em condições comuns. Daí por que a gratificação é, por
índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é por natureza, permanente e perene.
Em última análise, a gratificação não é vantagem inerente ao cargo ou à função, sendo
concedida em face das condições excepcionais do serviço ou do servidor. (...)’ (in Direito
Administrativo Brasileiro, 18ª edição, Malheiros Editores, págs. 402 a 411 – grifado) 13. A
Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei
nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem natureza
indenizatória. Aliás, a questão referente à natureza da GACEN foi recentemente examinada
por esta TNU PEDILEF 050858571.2013.4.05.8400, PEDILEF 051492820.2012.405.8400,
PEDILEF 05149282020124058400 (rel. JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE,
DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146), PEDILEF 05139322220124058400 (rel. JUIZ
FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, DOU 13/10/2015 PÁGINAS 112/146). O tema
foi minuciosamente examinado, em pedidos de uniformização em que se almejava o
afastamento da incidência do IR sobre a GACEN, concluindo esta Turma Nacional de
Uniformização, nessas oportunidades, pela natureza remuneratória da gratificação em
comento. 14. O caso em questão trata de matéria diversa, qual seja, se a gratificação em
comento possui o caráter geral, vale dizer, se é paga de forma indistinta, sem qualquer tipo de
avaliação individual de desempenho, aos servidores da ativa e, logo, deveria ser estendida aos
inativos. Transcrevo os dispositivos legais referentes à GACEN: Art. 54. Fica instituída, a
partir de 1o de março de 2008, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de
Endemias - GACEN, devida aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública,
Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 55. A Gecen e a Gacen serão devidas aos titulares
dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter
permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou
rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e
ribeirinhas. § 1o O valor da Gecen e da Gacen será de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
mensais. (Revogado pela Lei nº 12.778, de 2012) § 2o AGacen será devida também nos
afastamentos considerados de efetivo exercício, quando percebida por período igual ou
superior a 12 (doze) meses. § 3o Para fins de incorporação da Gacen aos proventos de
aposentadoria ou às pensões dos servidores que a ela fazem jus, serão adotados os seguintes
critérios: (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012) I - para as aposentadorias e pensões
instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a Gacen será: a) a partir de 1o de março de 2008,
correspondente a 40% (quarenta por cento) do seu valor; e b) a partir de 1o de janeiro de
2009, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor; e II - para as aposentadorias
e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: a) quando aos servidores que lhes deram
origem se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005,
aplicar-se-ão os percentuais constantes do inciso I deste parágrafo; e b) aos demais aplicar-
se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de
junho de 2004. § 4o A Gecen e a Gacen não servirão de base de cálculo para quaisquer outros
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benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens. § 5o A Gecen e a Gacen serão reajustadas
na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores
públicos federais. § 6o A Gecen e a Gacen não são devidas aos ocupantes de cargo em
comissão ou função de confiança. § 7o A Gecen e a Gacen substituem para todos os efeitos a
vantagem de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991. § 8o Os servidores
ou empregados que receberem a Gecen ou Gacen não receberão diárias que tenham como
fundamento deslocamento nos termos do caput deste artigo, desde que não exija pernoite. 15.
Da análise dos dispositivos legais supra constata-se que a GACEN não é devida para
ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em
razão do próprio desempenho da atividade (pro labore faciendo), consoante conformação
legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008. 15. Dessa forma, a
GACEN é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que
ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº
11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham
os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto,
aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual
de 50% do valor fixo, conforme anexo XXV da lei n. 11.784/08 na redação dada pela lei n.
12.778/12 (Efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2013 em R$: 1o de janeiro de 2013
- 757,00; 1o de janeiro de 2014 - 795,00; 1o de janeiro de 2015 - 835,00), pago aos servidores
ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de
2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 16. A GACEN, contudo,
não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago aos servidores ativos
que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº
11.784/2008. Referido dispositivo legal, por conseguinte, padece do vício de
inconstitucionalidade, consoante vêm entendendo o C. STF em casos análogos, no que
determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e
pensionistas, dado o seu caráter de vantagem paga aos servidores da ativa de forma geral e
desvinculada a uma avaliação de desempenho individual. Acreça-se que, no julgado em
desate, a parte requerida é beneficiária do direito à paridade com os servidores ativos, logo, o
pagamento em patamar inferior da gratificação, não obstante afrontar o caráter unitário da
remuneração da carreira em questão, está em manifesto confronto com o disposto no artigo 7º
da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47/2005. 17. A parte autora, em conclusão, tem direito ao pagamento da
GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com
direito de paridade, conforme documentos acostados aos autos, somado ao fato de que a
GACEN é paga de forma geral aos servidores da ativa. 18. O acolhimento do pedido, por fim,
não viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a
necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não
prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na
isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º
da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena,
de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação
infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização e nego-lhe
provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora,
o seu caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada
anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito”. (grifos não originais) (PEDILEF nº
05033027020134058302. Relator: Juiz Federal Ronaldo José da Silva. DJ: 11/12/2015. DOU:
05/02/2016). 7. Como se vê, o acórdão recorrido se encontra em total sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte. Incidência, portanto, da Questão de Ordem nº 13, “in
verbis”: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido
do acórdão recorrido”. 8. Incidente não conhecido.Acordam os membros da TNU - Turma
Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do incidente de uniformização interposto, nos
termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.
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(PEDILEF 05207399620144058300, JUIZ FEDERAL FERNANDO MOREIRA GONÇALVES,
TNU, DOU 18/11/2016.) Destacado.

A sentença encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pela TNU,
pelo que deve ser mantida.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. 

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:
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1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão
calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação
dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de
RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução
em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17
da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será
calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

O termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação válida, a teor dos artigos 405
do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO  para reformar a sentença apenas quanto aos juros de mora e à correção
monetária, nos termos acima explicitados. Sem custas e sem honorários advocatícios (art.
55  da Lei 9.099/1995).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000243434v3 e do código CRC fb2385ea.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 269



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 403/599

0001601-98.2018.4.02.5050 500000085509 .V16 JES10621© JES10683

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877 - Bairro: Monte Belo - CEP: 29053-245 - Fone: (27)3183-5209 -
www.jfes.jus.br - Email: 1tur@jfes.jus.br

RECURSO CÍVEL Nº 0001601-98.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LEONARDO CARVALHO DE SALLES (AUTOR)

VOTO

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
LEVANTAMENTO. CONTA INATIVA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
20, §22, DA LEI 8.036/90. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal em
face da sentença que a condenou na obrigação de autorizar/permitir o levantamento dos
valores totais das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do
autor, relativas aos vínculos de trabalho estabelecido com o empregador “Keitt Mara Dutra da
Silva – ME”, conforme extratos juntados às fls. 09.

A recorrente aduz o seguinte:

Verificamos no cadastro do FGTS a existência de 02 vínculos com o mesmo empregador: O
vínculo com data de admissão em 01/12/2008 e afastamento em 04/11/2009, sacado pelo
trabalhador, conforme extrato anexo. O vínculo com data de admissão em 02/05/2012 possui
saldo, extrato anexo, porém não estamos de posse da CTPS para verificarmos se houve o
devido afastamento, embora o último depósito tenha ocorrido em 03/2015.

Na hipótese do encerramento do contrato ter ocorrido em 03/2015 (data do último depósito), e
já que até a presente data não consta outro vínculo com regime do FGTS, a conta do autor se
torna inativa, e passível de saque, a partir de 03/2018 (03 anos após o encerramento)
posteriormente ao dia e mês de seu nascimento (28/12/1978), portanto em 29/12/2018.

O autor aduz na inicial apenas que sua conta vinculada é inativa.

A teor do inciso VIII do art. 20 da Lei 8.036/1990, a hipótse de conta inativa
configura-se quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de
junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir
do mês de aniversário do titular da conta, que, no caso do autor, é dezembro.

Ocorre que, conforme bem ressaltado na sentença:

A MP nº 763/2016, convertida na Lei nº 13.446/2017, introduziu o parágrafo 22 ao referido
artigo 20 da Lei nº 8.036/90 para estabelecer o seguinte:

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:

(....)
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§ 22. Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de
dezembro de 2015, ficam isentas as exigências de que trata o inciso VIII do caput deste
artigo, podendo o saque, nesta hipótese, ser efetuado segundo cronograma de
atendimento estabelecido pelo agente operador do FGTS."(NR)

Nessa direção, a cópia da CTPS do autor, juntada à fl. 07, comprova que o autor teve dois
vínculos de trabalho estabelecido com o empregador “Keitt Mara Dutra da Silva – ME” e
ambos tiveram as suas datas de encerramento estabelecidas antes de dezembro de 2015 (2009
e 2014, respectivamente). Ora, sem mais delongas, desnecessárias maiores considerações,
uma vez que não se tem dúvida de que os contratos de trabalho em comento se extinguiram
antes de 31/12/2015, conforme estabelecido pela norma acima citada, estando o autor em
condições de efetivar o saque da sua conta vinculada de FGTS.

O recurso nada aduz sobre o cronograma de atendimento e sequer sobre esse
fundamento da sentença, que, portanto, deve ser mantida.

Condeno a recorrente vencida em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000085509v16 e do código CRC 451ce814.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0023730-34.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: DIOGO VIEIRA SANTANA (AUTOR)

VOTO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADITAMENTO. EQUÍVOCO
NA MODALIDADE DE FIANÇA. IRRAZOABILIDADE DO IMPEDIMENTO DA
CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE em face da sentença que o condenou a providenciar meios para “informar”
à Caixa Econômica Federal de que a mesma está autorizada a pactuar os aditivos necessários
com o autor - em seu contrato de FIES - e, a seguir, transferir o numerário correspondente à
Multivix.

Alega o recorrente que, mesmo reconhecendo qualquer ausência de legalidade por parte do
FNDE e a culpa exclusiva da parte autora pela não renovação de seus aditamentos, o Juízo, de
maneira absolutamente surpreendente, julgou procedente a ação, decidindo assim de maneira
contraditória, e determinando que o FNDE adote as medidas necessárias para efetivarem, de
forma retroativa, os aditamentos do contrato de FIES da parte autora, mesmo sendo óbvio
pela prova dos autos, e tal como reconhece o próprio Juízo, que a parte autora não cumpriu e
cumpre os requisitos para a formalização dos aditamentos do contrato de FIES em epígrafe.

A sentença está assim fundamentada:

Sem preliminares. No mérito, o FNDE negou qualquer inconsistência sistêmica, atribuindo a
falta de aditamento à inércia da parte autora que não formalizou os aditamentos semestrais
conforme exigem os normativos do FIES e as cláusulas do ajuste firmado.

No entanto, tanto o autor quanto o IES alegam que o aditamento em questão foi na
modalidade simplificado, o que significa que, após a confirmação do aluno, as informações
são enviadas diretamente ao banco via sistema e contratado automaticamente, o que não
ocorreu, haja vista que o status ficou como “enviado ao banco”, não finalizando a renovação
do contrato para 2014/02.

Verifico que o aditamento de 2014/02 só foi resolvido no primeiro semestre de 2016, quando o
prazo já estava expirado para os aditamentos dos semestres de 2015/01 e seguintes.

As partes do processo divergem na divisão de responsabilidades pelo não aditamento no
SisFIES. Todavia, o cerne da demanda consiste em refletir se os equívocos gerados, ainda que
tenham sido ocasionados pela própria autora, são rígidos a ponto de restringir o direito
fundamental do autor à educação.

Ante os fatos narrados tanto pelo autor, quanto pelas partes rés, não observo indícios de má-fé
ou dolo das partes. Percebo apenas erros materiais que, diante de um regramento rígido do
programa governamental, impossibilitaram a resolução da demanda na via administrativa.
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Entendo a importância de se observar o regramento previsto no FIES, a fim de garantir,
inclusive, a manutenção do programa governamental estudantil. Porém, destaco que o
regramento do FIES deve ser interpretado de forma ampla, a fim de se observar não apenas
seu regramento formal, como também os princípios que o criaram e o orientam, sobretudo o
direito fundamental à educação.

Nessa linha de raciocínio, não considero razoável sobrepor o formalismo ao direito essencial
do autor à educação, reconhecendo, portanto, direito da estudante em efetuar os aditamentos
de 02/2014 e seguintes.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a sentença, ao contrário do que afirma o recorrente, não
reconheceu ausência de legalidade por parte do FNDE e a culpa exclusiva da parte autora pela
não renovação de seus aditamentos, mas sim observou que as partes do processo divergem na
divisão de responsabilidades pelo não aditamento no SisFIES, bem como que foram
percebidos apenas erros materiais que, diante de um regramento rígido do programa
governamental, impossibilitaram a resolução da demanda na via administrativa. 

Ao aduzir que o cerne da demanda consiste em refletir se os equívocos gerados, ainda que
tenham sido ocasionados pela própria autora, são rígidos a ponto de restringir o direito
fundamental do autor à educação, considerou apenas como hipótese que a parte autora tenha
ocasionado os equívocos, concluindo depois que  não seria razoável sobrepor o formalismo ao
direito essencial do autor à educação.

O autor alega, na inicial, o seguinte:

O autor enfrenta problemas para realizar o aditamento de seu contrato desde o primeiro
semestre de 2015. No entanto, no semestre de 2017/2, em razão da falta de renovação de seu
FIES, a faculdade impossibilitou ao requerente a opção da rematrícula e, no presente
momento, encontra-se sem poder frequentar as aulas.

Ao abrir uma demanda junto ao MEC no intuito de solucionar a presente questão, foi
informado que em detrimento a inconsistências no processamento da operação de sua
inscrição relativa ao semestre de 2014/2, tal procedimento estava em análise, mas que referida
indisponibilidade não geraria óbice à manutenção de seu financiamento visto que os
aditamentos pendentes poderiam ser realizados quando a falha fosse resolvida.

Entretanto, além de não ter sido devidamente esclarecido quais eram “as inconsistências no
processamento da operação” por parte do Ministério da Educação, a instituição de ensino
afirma que a falha ocorreu no SisFIES e o FNDE, por sua vez, afirma ter ocorrido problema
interno na faculdade.

A IES aduz, em sua contestação, que apenas em 08/11/2017, o FNDE liberou o sistema para
solicitação de aditamento referente ao semestre de 2015/1. A Caixa, por sua vez, não
apresentou contestação.

No documento constante do Evento 14 - OUT17, que instrui a sua contestação, o FNDE
destaca o seguinte:

9. Em resposta, a aludida diretoria informou que houve crítica por parte do agente financeiro,
em razão da modalidade de fiança enviada para o aditamento de renovação 2º/2014.
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10. Convém destacar que para os contratos assinados a partir de fevereiro de 2014 a
modalidade de fiança passou a ser "Convencional concomitante FGEDUC". Desta forma,
sendo a modalidade informada apenas como “convencional” houve impedimento à
contratação tempestiva do referido aditamento (2º/2014), sendo concluído apenas em
23.8.2016.

11. Desta forma, a contratação dos aditamentos subsequentes (2015/1, 2015/2, 2016/1, 2016/2,
2017/1 e 2017/2) também restou prejudicada, visto que os aditamentos são contratados de
forma sucessiva e subsequente.

Contata-se, pois, das próprias informações juntadas pelo recorrente, que o atraso no
aditamento do FIES não pode ser imputado exclusivamente ao próprio autor, por ter
este selecionado a modalidade de fiança "convencional", quando deveria ter selecionado
"convencional concomitante FGEDUC", eis que a distinção entre as referidas opções não
pode ser facilmente percebida. Ora, o impedimento da contratação exclusivamente por
essa razão e a conclusão do aditamento apenas em 23/08/2016 jamais poderiam ser
imputados ao autor.

Uma vez que a sentença deve ser mantida, impõe-se a condenação do recorrente vencido em
honorários advocatícios de 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000250245v17 e do código CRC c1060605.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5010258-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELZA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ESPECIAL. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21
(VINTE E UM) ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO
PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO em face da sentença que julgou
procedente o pedido e a condenou a restabelecer/manter, em favor da autora, o benefício de
pensão por morte aqui discutido, bem como à obrigação de pagar à autora as parcelas
retroativas e não pagas desde a cessação indevida do benefício até a sua efetiva restauração.

2 – Eis o teor da Sentença:

 Analisando os autos, constato que o benefício de pensão por morte em comento foi deferido à
autora em 04/01/1990, com base no disposto no artigo 5º, parágrafo único da Lei nº
3.373/1958, a qual estabeleceu que, ocorrendo o óbito de servidor público, suas filhas
solteiras e maiores de 21 anos teriam direito à pensão especial, nos seguintes termos:

Art 5º - Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (Vide Lei nº
5.703, de 1971)

I – (...)

II – (...)

úparágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão
temporária quando ocupante de cargo público permanente.

Conclui-se, então, que o cancelamento do benefício de pensão concedido com base na Lei nº
3.373/1958 somente seria possível em virtude de matrimônio ou ocupação de cargo público
permanente pela pensionista.

Não se exigiam outros requisitos, como, por exemplo, a prova da dependência econômica da
filha em relação ao instituidor ou ser a pensão sua única fonte de renda, como pretende
defender a ré.

No mesmo sentido, não havia na referida lei hipótese de cessação da pensão fundamentada no
exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de renda,
à exceção de cargo público permanente.

Todavia, no recente Acórdão nº 2780/2016, o TCU – Tribunal de Contas da União firmou
interpretação que já vinha ganhando força em suas decisões, no sentido de se admitir a
existência de nova condição resolutiva do benefício de pensão concedido com base no art. 5º
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da Lei nº 3.373/58, qual seja, também perderiam o direito à pensão as beneficiárias que
obtivessem renda própria, advinda de relação de emprego, na iniciativa privada, de atividade
empresarial, na condição de sócias ou representantes de pessoas jurídicas ou de benefício do
INSS, recebimento de pensão, titularidade de cargo público efetivo federal, estadual, distrital
ou municipal ou de aposentadoria pelo Regime do Plano de Seguridade Social do Servidor
Público, ocupação de cargo em comissão, de emprego em sociedade de economia mista ou em
empresa pública federal, estadual, distrital ou municipal.

Desse modo, observa-se que o TCU, ao conferir tal interpretação ao art. 5º da Lei nº
3.373/1958, criou restrição não prevista expressamente na legislação vigente na data do óbito
do instituidor da pensão, o que acabou por ferir o princípio da legalidade, bem como por
afrontar os princípios da irretroatividade das leis e do tempus regit actum, aplicáveis ao ato de
concessão de pensão por morte.

Ademais, não bastasse a mácula ao princípio da legalidade, da irretroatividade das leis e
do tempus regit actum, ainda que se tratasse efetivamente de um mero caso de nova
interpretação, tal não poderia ocorrer com efeitos retroativos ou ex tunc, mas teria que incidir
somente sobre fatos futuros, preservando-se o direito adquirido dos beneficiários que
preencheram os requisitos exigidos pela Lei nº 3.373/1958, aplicável na data do óbito do
instituidor da pensão.

Nessa direção, recentemente se manifestou o Supremo Tribunal Federal – STF na Medida
Cautelar em Mandado de Segurança nº 34.677, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN.
Destaco, inclusive, o seguinte trecho da decisão proferida pelo relator, in verbis::

“(...) Entendo, no entanto, ao menos em análise própria do pedido cautelar, que os princípios
da legalidade e da segurança jurídica não permitem a subsistência in totum da decisão do
Tribunal de Contas da União contida no Acórdão 2.780/2016.

A violação ao princípio da legalidade se dá pelo estabelecimento de requisitos para a
concessão e manutenção de benefício cuja previsão em lei não se verifica”.

(...)

No entanto, a interpretação evolutiva dada pelo Tribunal de Contas da União não pode ter o
condão de modificar os atos constituídos sob a égide da legislação em comento, cujos efeitos
jurídicos não estão dissociados da análise do preenchimento dos requisitos legais à época da
concessão, pois “não é lícito ao intérprete distinguir onde o legislador não distinguiu” (RE
71.284, Rel. Min. Aliomar Baleeiro)”.)

De outra feita, à luz do que preconiza o princípio da segurança jurídica, não se afigura
plausível admitir a aplicação da interpretação conferida pelo TCU no Acórdão nº 2780/2016
ao benefício da autora, uma vez que tal benefício lhe foi deferido há mais de 28 (vinte e oito)
anos, tendo decorrido há muito o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei nº
9.784/99, já que em nenhum momento foi invocada pela Administração Pública a existência de
má-fé por parte da autora.

Ao adotar tal entendimento, não se está impedindo a aplicação da Súmula 473 do STF (“A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial”) ou mesmo a autotutela da Administração, pois, a priori, não se fala em
uma ilegalidade cometida anteriormente, mas, na verdade, objetiva-se concretizar o que prevê
o inciso XIII do art. 2º da Lei nº 9.784/99, que dispõe:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 272



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 410/599

5010258-91.2018.4.02.5001 500000275994 .V4 JES15119© JES15119

Art. 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.” (grifei)

Referido dispositivo prestigia o conteúdo da segurança jurídica, que é justamente a noção de
estabilidade, ordem e paz social, tendo como objetivo evitar que as pessoas sejam
surpreendidas com modificações na interpretação do direito ou na conduta do Estado, mesmo
quando a interpretação ou conduta anteriores fossem ilegais.

Ressalto, ainda, que não se ignora aqui o anacronismo na concessão dessa pensão à filha
solteira maior de 21 anos, principalmente na atual conjuntura sócio-histórica brasileira, em
que a mulher alcançou independência e autonomia suficientes para prover seu próprio
sustento. Todavia, tal correção, em termos de política de benefícios sociais, não pode se dar
em prejuízo da segurança jurídica e dos direitos adquiridos. Ademais, corroborando esse
entendimento, me filio à corrente doutrinária que tem defendido a aplicação do Princípio da
Confiança no âmbito do Direito Administrativo, o qual se correlaciona com os princípios da
segurança jurídica e da boa-fé. Segundo tal princípio, “se um ato administrativo,
aparentemente legítimo, é perpetrado pela Administração Pública, gerando, no administrado,
a expectativa de continuidade, dada a manutenção das condições nas quais surgiu, o ato deve
ser estabilizado, ainda que tenha por fundamento lei inconstitucional ou ato normativo
ilegal”.1

Neste caso concreto, verifica-se que o motivo pelo qual a Administração cancelou a pensão da
autora foi o fato de ela ser beneficiária de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS –
INSS. Entretanto, conforme já argumentado acima, não poderia a Administração Pública criar
nova hipótese de cessação do benefício não prevista na lei de regência à época dos fatos, uma
vez que não havia, na referida Lei nº 3.373/1958, hipótese de cessação da pensão
fundamentada no exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse
algum tipo de renda, à exceção de cargo público permanente.

Assim sendo, concluo que deve prosperar o pedido autoral de restabelecimento/manutenção do
benefício de pensão por morte aqui discutido, bem como o pedido de reposição dos valores
retroativos que não foram pagos à autora em virtude da suspensão indevida do benefício.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Por conseguinte, condeno a União à obrigação de fazer consistente em restabelecer/manter,
em favor da autora, o benefício de pensão por morte aqui discutido, bem como à obrigação de
pagar à autora as parcelas retroativas e não pagas desde a cessação indevida do benefício até
a sua efetiva restauração.

Tais valores deverão ser corrigidos com correção monetária desde a data em que eram
devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de mora a partir da citação, sendo
esses (os juros) calculados em conformidade com os índices oficiais da poupança, nos termos
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do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009), de
acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE 870947 (em 20/09/2017), decidindo
a questão em sede de repercussão geral2.

INCIDENTALMENTE, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para
determinar à União que providencie o restabelecimento/manutenção do benefício de pensão
por morte concedido à autora, nos mesmos moldes em que já recebia anteriormente, conforme
indicações contidas nos demonstrativos de contracheque juntados à inicial.  Prazo para
cumprimento: 10 (dez) dias.

A intimação da União para cumprimento deverá ser feita através de remessa eletronica dos
autos.

Esclareço, por oportuno, que a União deverá comprovar nos autos, no prazo acima referido, a
efetivação do cumprimento da ordem acima emanada.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 55 da Lei 9099/95 e 1º da Lei
10.259/2001. Sem reexame necessário (art. 13 da Lei 10.259/2001).

Transitada em julgado esta sentença, intime-se a parte requerida para cumprimento da
obrigação de pagar, bem como para proceder à apuração, administrativamente, das diferenças
devidas e informando-as a este Juízo, para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Cumprida a determinação supracitada, cadastre(m)-se a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor
em nome da parte autora e de seu(sua) advogado(a).

Após, intimem-se as partes do teor da(s) requisição(ões) cujo cadastramento ora se determina.
Em seguida, façam-me os autos conclusos para envio do(s) requisitório(s) ao TRF-2ª Região.

Depositado(s) o(s) valor(es) requisitado(s), intime(m)-se a(s) parte(s) beneficiária(s) do
depósito em seu favor.

Feito isto, e estando todas as providências cumpridas, encaminhem-se os autos ao Setor de
Arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3 – Pois bem. Em recente julgado a Turma Nacional de Uniformização - TNU alinhou o
entendimento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere a exigência de
demonstração da dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, uma vez que
referido critério não possui previsão legal. Assim, a pensão especial está condicionada
somente à manutenção da condição de solteira e à ausência de ocupação de cargo público
permanente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ESPECIAL.
FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI Nº 3.373/58. MANUTENÇÃO DA PENSÃO APENAS NOS CASOS EM QUE FOI
DEFERIDA A PENSIONISTA MENOR DE 21 (VINTE E UMA) ANOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
ACÓRDÃO Nº 292/2012, SÚMULA Nº 285 E ACÓRDÃO Nº 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 272

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=501550075222086291147250557112&evento=501550075222086291147250567707&key=de272cff8e549224cfa65834ed9873420b7057d2766dd26ff5710d408766913a&hash=6a9ab9df0baf19faa64a866cc3de9a6b#_ftn2


05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 412/599

5010258-91.2018.4.02.5001 500000275994 .V4 JES15119© JES15119

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Quanto a primeira tese apresentada pela agravante, segundo
a qual a agravada não faria jus à pensão especial por ser maior de 21 (vinte e um) anos de
idade na data do óbito da instituidora do benefício, tem-se que o Tribunal de origem não
apreciou a questão ao argumento de que ela não foi objeto da decisão administrativa que
cancelou o benefício e nem teria sido alegada nas razões de apelação. Desta forma, incide,
neste ponto, o óbice previsto na Súmula nº 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo." 2. A Primeira e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em recentes
julgados, firmaram o entendimento de ser ilegal o Acórdão nº 2.780/2016 do Tribunal de
Contas da União, pois indevida a exigência de demonstração da dependência econômica em
relação ao instituidor do benefício, uma vez que referido critério não possui previsão legal,
estando a pensão especial condicionada somente à manutenção da condição de solteira e à
ausência de ocupação de cargo público permanente, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da
Lei nº 3.373/58, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus
regit actum. 3. Referido entendimento, conquanto firmado sobre o Acórdão nº 2.780/2016 do
Tribunal de Contas da União, também deve ser aplicado ao Acórdão nº 892/2012 e à Súmula
nº 285 da Corte de Contas, pois considerada ilegal a mesma condição neles fixada para o
recebimento da pensão especial. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 

(ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1481165 2019.00.95534-2, MAURO
CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/06/2019 ..DTPB:.)

4. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95).

5. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

6- Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000275994v4 e do código CRC b118c0ba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:23
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RECURSO CÍVEL Nº 0009691-92.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR
MORTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEBATER
TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO
STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte, com DIB em 05/10/2016, com correção
monetária com base no IPCA-E e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Aduz que a sentença é nula por
ausência de fundamentação, uma vez que não foram abordados aspectos acerca da
comprovação da dependência econômica e da ausência de prova anterior ao ano de 2016.
Sustenta, ainda, a aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em razão da pendência
da modulação dos efeitos temporais do julgamento do tema 810 em sede de repercussão
geral.

A sentença está assim fundamentada:

“I - RELATÓRIO Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95). II –
FUNDAMENTAÇÃO Os requisitos para a concessão da pensão por morte vêm elencados no
art. 74 da Lei 8.213/91: 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) I - do óbito,
quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) II - do
requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº
9.528, de 1997) III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº
9.528, de 1997) 

Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal conceitua dependente, para fins de obtenção do
benefício:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; (...) § 4º A
dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser
comprovada.
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Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento. 

No caso dos autos a autora era casada com o falecido, sendo certo que houve a cessação do
benefício por conta do casamento ter sido realizado em período inferior a 2 anos do
falecimento do segurado. 

A prova testemunhal foi bastante firme a respeito da união estável por 15 anos. 

A autora merece a procedência do pedido, para considerar a pensão comvitalícia, duração de
20 anos, nos termos do art. 77, § 2º, c, 5 da Lei 8.213/91 (art. 77), tendo em vista a idade da
autora e a manutenção da união por período superior a dois anos. 

III – DISPOSITIVO 

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento dos
atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício pensão por morte à autora – instituidor PAULO
SÉRGIO DA COSTA –, com DIB em 05/10/2016, mantendo o benefício por 20 ANOS, salvo
modificação legislativa que amplie o prazo, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o
mérito da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Os valores já recebidos serão abatidos.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97. 

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei nº
10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 dias, sob
pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Saem as partes intimadas da presente sentença. 

Determino o sigilo do documento de fl. 51 para preservar a intimidade da autora.”

 

Da alegação de ausência de fundamentação da sentença.

O magistrado sentenciante apontou em sua decisão as razões de
convicção acerca da procedência do pedido, qual seja, a prova testemunhal, que segundo
consta na sentença, foi convincente a respeito da existência da união estável por 15 (quinze)
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anos em data anterior ao casamento civil ocorrido em 20/03/2015. 

Nota-se que o ponto controverso era justamente o tempo de união estável, uma
vez que o benefício de pensão por morte fora concedido pelo INSS, mas cessado pelo fato de
o casamento civil ter sido realizado em período inferior a 2 (dois) anos da data do óbito
(05/10/2016).

Após visualização da audiência de instrução e julgamento, onde consta os
depoimentos da parte autora e das testemunhas constata-se que a prova testemunhal foi
harmoniosa e coerente, confirmando a alegação da parte autora acerca da convivência em
regime de união estável por mais de 15 anos antes da oficialização do casamento civil.

A sentença entendeu comprovada a existência de união estável por mais de 15
(quinze) anos, com base exclusivamente na prova testemunhal, para fins de concessão da
pensão por morte vitalícia, entendimento esse acolhido pela jurisprudência dominante.
Confira-se:

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente,
pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem, no qual se discute a
possibilidade de concessão de pensão por morte à parte autora. Sustenta a parte requerente
divergência de entendimento disposto na Súmula 63 da TNU, no sentido de que não é
necessário início de prova material para a comprovação da união estável com segurado
falecido, bastando a prova testemunhal. É o relatório. Razão assiste à parte autora. A Turma
Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF 0010108-12.2009.4.01.4300, firmou o
entendimento nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DE TRF E TJ. IMPRESTABILIDADE PARA
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO STJ E
NA TNU. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº. 20, TNU. INCIDENTE CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Pedido de Uniformização interposto em face de acórdão
que, dando provimento ao recurso inominado do INSS, julgou improcedente o pedido de
concessão de pensão por morte,sob o fundamento de não comprovação de união estável pela
ausência de prova material. 2 - Julgados de TRF e de TJ não se prestam à condição de
paradigma para comprovação de divergência de interpretação de direito material, uma vez
que o pedido de uniformização nacional deverá ser fundado no dissídio jurisprudencial entre
turmas de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça - STJ (art. 14, caput, § 2º da Lei nº. 10.259/2001). 3 - Apontados
como paradigmas da divergência acórdãos da TNU e do STJ, a saber: PEDILEF
200470950074787, PEDILEF 200772950026520, REsp 783.697 e REsp 778.384, nos quais se
afirmou a tese da inexigibilidade de início de prova material para a comprovação de união
estável e consequente obtenção de pensão por morte. 4 - A jurisprudência dominante do STJ e
desta TNU fixou a tese de que não é imprescindível prova material, mesmo que indiciária,
para a comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência econômica
para fins previdenciários. Precedentes: REsp 783.697, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma,
DJ: 09/10/2006, PEDILEF n.º 200538007607393, Rel. Juiz Federal José Antônio Savaris, DJ
01/03/2010. 5 - Possibilidade de comprovação da condição de companheiro por qualquer meio
de prova em direito admitido, inclusive a exclusivamente testemunhal. Subsistência, no
sistema processual brasileiro, dos princípios do livre convencimento motivado e da liberdade
objetiva na demonstração dos fatos a serem comprovados (arts. 131 e 332 do CPC). 6 -
Aplicação à espécie da Questão de Ordem nº. 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
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instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que
tais provassejam 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". - 2 - 7 -
Incidente conhecido e parcialmente provido para, reafirmando a tese da desnecessidade
de prova material para a comprovação da união estável, ANULAR o acórdão recorrido e
devolver os autos à Turma Recursal de origem, para que examine os demais elementos de fato
(depoimento pessoal e testemunhal), proferindo decisão adequada ao entendimento
uniformizado. Assim, levando-se em consideração a sistemática dos recursos representativos
da controvérsia, dos sobrestados por força de repercussão geral e dos incidentes de
uniformização processados na TNU, em que se devem observar as diretrizes estabelecidas nos
arts. 1.030, II, do CPC e 17 c/c 16, III, ambos do RITNU, os autos devem ser devolvidos à
Turma Recursal de origem para aplicação do entendimento pacificado no âmbito da Turma
Nacional de Uniformização. Ante o exposto, com fundamento no art. 16, II, do RITNU, admito
o incidente de uniformização e, prosseguindo no julgamento, a ele dou provimento. Em
consequência, determino a restituição dos autos à origem, para a adequação do julgado.
Intimem-se.(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Presidência) 5009284-
76.2016.4.04.7100, MINISTRO RAUL ARAÚJO - TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, 07/11/2017.)

Nessas condições, resta afastada a alegação de nulidade da sentença, porquanto
o juiz não está obrigado a rebater todas as teses levantadas nos autos, já que não possuem o
poder de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, nos termos do art. 489, IV, do CPC.

Dos critérios de correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a 
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
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já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização monetária e
juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei
11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei
10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em
que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem condenção em custas e honorários.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
apenas quanto aos critérios de juros de mora e correção moentária, nos termos acima
expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252051v15 e do código CRC b9ebfe94.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0037002-95.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIANE GOMES LAPA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO
ESTÁVEL MANTIDA ATÉ A DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº
9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA
REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA
DE DECISÃO FINAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte. Aduz em suas razões o seguinte: i) a recorrida
e o falecido separaram-se em 1992, com conversão da separação em divórcio no ano de 200;
ii) a autora na condição de divorciada não comprova o recebimento de pensão alimentícia ou
de ajuda financeira substancial para manutenção do seu lar; iii) a prova testemunhal colhida é
frágil (somente duas testemunhas) e não há provas materiais do reatamento da vida conjugal
para corroborar os depoimentos colhidos. Quanto aos critérios de juros e correção monetária
requer a aplicação integral da Lei nº 11.960/2009 até que seja definida a modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE 870.947.

 

A sentença está assim fundamentada:

HELIANE GOMES LAPA ajuizou ação visando à concessão de pensão por morte desde a data
do óbito do segurado Mauri Galvão Leite, em 26/4/2017 (NB 21/182.268.847-4, DER
1º/8/2017). A autora casou-se com o segurado em 28/12/1967 (fl. 22). Afirmou que em 1992
houve a separação judicial consensual por motivo de traição, mas durante a separação se
reconciliaram e voltaram a viver em matrimônio. A autora afirmou que no ano de 2007 foi
oficializado o divórcio, porque tiveram nova discussão, mas o falecido não chegou a sair de
casa, pois houve novamente a reconciliação do casal. O requerimento administrativo foi
indeferido por falta de qualidade de dependente (fl. 20). Os cônjuges divorciados podem
manter convivência em regime de união estável. A companheira é beneficiária do Regime
Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado (art. 16, I, da Lei nº
8.213/91). Considera-se companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável
com o segurado (art. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91). E por união estável se considera “a
convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o
objetivo de constituição de família". A união estável pode ser demonstrada com prova
exclusivamente testemunhal. A lei só exige início de prova material para comprovação de
tempo de serviço (art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91), e não para evidenciar a qualidade de
dependente para fins previdenciários. O regulamento não pode criar restrição sem base na lei.
Afasto a aplicação do art. 22, § 3º, do Decreto nº 3.048/99. Questão pacificada na Súmula nº
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63 da Turma Nacional de Uniformização: “A comprovação de união estável para efeito de
concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material”. Foi produzida prova
exclusivamente testemunhal. Segue o teor dos depoimentos.

Depoimento Pessoal

 Se separaram, divorciaram, porém, ele nunca saiu de casa; ele mantinha a casa junto com
ela, ele pagava as despesas da casa e, quando acabava o dinheiro, um ajudava o outro; na
mesma casa, no bairro agora como proprietária, ele estava junto com ela; depois voltaram a
ser marido e mulher; eram marido e mulher, tinham um companheirismo melhor até do que
antes; a separação consensual foi em 1992, em 2010 entraram com processo de divórcio; a
separação deles foi por traição; voltaram a viver juntos, mesmo que separados na
documentação, ele nunca saiu de casa e continuou sendo seu marido, mas, por ele voltar a
trair, descobriu e no impulso do momento resolveram se separar; foi de 1992 a 2010; gostava
demais, por amor sofreu muito, ficou com ele até morrer; Mônica é sua filha legítima com ele;
a filha é que declarou o óbito; a autora passou mal e a filha fez isso, foram pegos de surpresa;
descobriu a traição com uma pessoa só; não sabe precisar quanto tempo ele estava com
aquela pessoa; essa pessoa foi até funcionária de um bairro onde trabalhavam juntos, ficou
dezesseis anos trabalhando com ele dentro do Itaparica Tênis Club, e isso para a autora foi
uma apunhalada, não esperava isso; não sabe precisar o tempo, só descobriu que ele tinha
relacionamento com ela; nunca ficou fora de casa, a casa dele era sagrada.

1ª Testemunha – Luciene Couto Pereira Mora na Rua Assunção, número vinte e oito; é agente
comunitária de saúde em Araçás; conhece a autora; desde 2010; conhecia o seu Mauri,
esposo dela; acompanha as famílias e cadastra; como a autora é hipertensa e seu Mauri
diabético, visitava a casa; a visita era feita nas casas; uma vez por mês tem que estar
visitando; procuram saber da família o que está acontecendo em relação a saúde, como eles
estão; além disso os via na feira, no supermercado; eles têm duas filhas; não tem
conhecimento se eles se separaram, para ela eram casal, porque chegava lá e eles estavam
juntos; mora perto deles, eles se mudaram em 2010, mas foi acompanhar a casa há mais de
cinco anos; antes era outra colega que fazia a [visita na] casa; não sabe a data, mas sabe que
tem mais de cinco anos que acompanha a família; não lembra uma data específica, tiveram
que trocar de área, tinha que fazer a casa que era mais próxima a sua, nas quadras mais
próximas a sua, como sua amiga era mais de longe, tiveram que trocar, antes fazia mais
próximo da casa dela e ela da sua casa, então fizeram essa troca; acompanha há mais de
cinco anos; não tem a data certinha; na ficha de cadastro não perguntava se o seu Mauri tinha
outro relacionamento, na ficha procura saber quantos filhos tem e a questão da saúde, se a
pessoa tem problema de saúde; em todas as visitas eles estavam juntos; às vezes ficava na área
onde eles tinham uma mesinha, não chegou a ver se eles tinham quartos separados; não ficou
sabendo do processo de divórcio.

2ª Testemunha – Pedro Meneguete Reside na Rua Pequim, número sessenta, Araçás, Vila
Velha; conhece a autora há mais ou menos dez anos; conhecia o seu Mauri; é aposentado, não
trabalha; convive com a autora em igreja, na feira, em supermercado; sempre os viam juntos;
Mauri era marido da autora; não sabia da separação, depois do acontecimento é que ficou
sabendo que eles eram separados, mas viviam sempre juntos; não chegou a ir ao velório; eles
iam à igreja Católica quase todos os domingos, o depoente não frequentava muito a igreja,
então podia acontecer de irem num domingo e ele não; na feira era sempre; no dia que ia a
igreja encontrava com eles; via os dois na feira, sempre juntos; eles não chegaram a se
separar; ele nunca deixou a casa para ir morar com outra pessoa; não ficou sabendo da
traição; ficou sabendo do processo de divórcio depois do falecimento, antes não sabia de
nada; para ele foi surpresa; eles viviam dentro da casa; até a morte dele; ele passou mal e
faleceu no hospital São Lucas na Beira Mar.
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A primeira testemunha é agente comunitária, fez visitas periódicas na casa da autora nos
últimos cinco anos e sempre encontrou seu Mauri morando na mesma casa que a autora. A
segunda testemunha disse que a autora e seu Mauri não chegaram a se separar; ele nunca
saiu de casa para ir morar com outra pessoa. A testemunha disse também que frequentemente
via o casal junto na igreja.

A segunda testemunha disse que a autora e seu Mauri não chegaram a se separar; ele nunca
saiu de casa para ir morar com outra pessoa. A testemunha disse também que frequentemente
via o casal junto na igreja.

As duas testemunhas afirmaram que não tinham conhecimento do divórcio do casal, ou seja,
na prática, o divórcio não pôs fim à coabitação e à convivência do casal.

Ficou provado que, apesar do divórcio, a autora e o ex-marido Mauri mantiveram
relacionamento durável, contínuo, público, com intenção de constituir família até o
falecimento dele.

A autora se qualifica como companheira e tem direito à pensão por morte.

A Lei nº 13.183/2015 modificou a redação do inciso I do art. 74 da Lei nº 8.213/91 e passou a
dispor que, se o requerimento administrativo de pensão por morte for protocolado até noventa
dias depois do óbito, a data de início do benefício deve retroagir à data do óbito. Por
conseguinte, se o requerimento administrativo for formulado mais de 90 dias após o óbito, a
data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo. Nessa
parte, a lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 5/11/2015 (art. 8º, III, da lei).

Considerando que o requerimento foi protocolado mais de noventa dias após a data do óbito,
a data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS a conceder à
autora a pensão por morte com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento
administrativo, em 1º/8/2017.

...

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.

 

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, pois refuta os
argumentos do INSS quanto à existência da união estável em período anterior ao óbito,
argumentos estes novamente aduzidos no recurso inominado.

Não obstante o teor da Súmula 63 da TNU, que dispensa o início de prova
material para comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte, há
nos autos conjunto probatório satisfatório acerca do reatamento do casal após o divórcio, o
que perdurou até a data do óbito. Há ainda prova testemunhal robusta e harmônica a respeito
da vida em comum do casal.
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Neste contexto, a parte autora tem direito à concessão do benefício de pensão
por morte.

Juros e correção monetária

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a 
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais (atualização monetária e
juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei
11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
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fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da Lei
10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em
que o valor da execução será calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Sem condenação em
custas, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS, nos termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266633v4 e do código CRC 2c615999.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5008329-23.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: VITORIA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS
RECORRIDO: BRUNA CRISTIANO DA SILVA (TUTOR) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB
GUARDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F
DA LEI Nº 9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA
810 DA REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AUSÊNCIA DE DECISÃO FINAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recursos inominados interpostos por VITÓRIA DA SILVA e
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e em face da sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte, com DIB a contar da data do
requerimento administrativo em 27/10/2017. Sustenta a parte autora que por se tratar de
pessoa absolutamente incapaz a DIB deve ser fixada na data do óbito (07/11/2016), eis que
contra ela não corre prescrição. Já o INSS aduz que o menor sob guarda não é dependente, eis
que ocorreu sua exclusão do rol de dependentes dos segurados da Previdência Social. Salienta
que está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que incumbe aos pais o
dever de sustento, guarda e educação dos filhos e, apenas por via de exceção, é que deverá ser
deferida a guarda do menor para regularizar a posse de fato. Argumenta que qualquer
alegação no sentido de que o ECA garante à criança e ao adolescente sob guarda direitos
previdenciários não merecem prosperar por três razões: i) a Lei inº 9.258/97 é mais atual que
o ECA; ii) a guarda a que se refere o ECA é para fins civis, não abrangendo direitos
previdenciários em face do novel diploma; iii) o ECA tem força de mera lei ordinária,
podendo ser modificado pelo legislador infraconstitucional. Por fim, defende a aplicação
integral da Lei nº 11.960/2009 para definição dos critérios de juros de mora e correção
monetária até que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947.

A sentença está assim fundamentada:

Nestes autos, a parte autora objetiva a condenação do INSS na obrigação de fazer, consistente
na concessão de benefício previdenciário Pensão por Morte, na condição de neta de ENILDA
DE FÁTIMA SILVA CRISTIANP, falecida em 07/11/2016 (Evento1 – proacdm5).

(...)

Para fundamentar a sua pretensão, afirma que desde 2011 vive sob a GUARDA JUDICIAL de
sua avó, a qual veio a falecer, não tendo meios de prover seu sustento por si só e nem ter
provido por seus familiares.
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Apresentada contestação, o INSS alega, em síntese que a pretensão autoral encontra óbice na
modificação introduzida no § 2º do art. 16 da Lei n.º 8.213/91 pela Medida Provisória n.º
1.523 e, após, pela Lei 9.528/97, que não permite que o menor sob guarda ou dependente
designado figurem no rol de dependentes do segurado.

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79, da Lei 8.213/91, sendo
necessário para a sua concessão o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) ocorrência da morte;

b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e

c) condição de dependente de quem pleiteia o benefício.

Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei 8.213/91, assim, prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, (...);

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

A instituidora do benefício na época do óbito era aposentada e, dessa forma, mantinha a
qualidade de segurado do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

A controvérsia, pois, reside na comprovação da qualidade de dependente da parte autora, na
condição de neta/tutelanda, motivo do indeferimento administrativo.

A Lei 8.213/91 equiparava como filho de segurado o menor, que, por determinação judicial,
estivesse sob guarda, porém com a MP 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, essa condição foi
retirada, excluindo a possibilidade dos netos figurarem como beneficiários de avós, segundo o
texto, o menor tutelado só teria direito quando comprovada dependência econômica.

§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e
desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Nos autos constam cópia de sentença proferida em 2011 decretando a suspensão do poder
familiar do pai da autora e julgando procedente o pedido de tutela feito pela avó falecida.

A avó, assim, passou a ser tutora da autora e lhe conferir todos os cuidados necessários como
se fosse mãe.

A parte autora atualmente tem 11 anos de idade e desde 2011 passou a viver sob a guarda e
dependência econômica da avó.
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Recentemente o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o
menor sob guarda dos avós tem direito de receber pensão por morte, nos termos do art. 33, §
3o. do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que a morte tenha ocorrido posterior à
vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997 (Resp
1.428.492, de abril de 2018).

Nesse sentido, cito também os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR
MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DA FALECIDA. SERVIDORA PÚBLICA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES (CF, ART. 227). PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O menor sob guarda judicial de servidor
público do qual dependa economicamente no momento do falecimento do responsável tem
direito à pensão temporária de que trata o art. 217, II, b, da Lei 8.112/90. 2. O art. 5º da Lei
9.717/98 deve ser interpretado em conformidade com o princípio constitucional da proteção
integral à criança e ao adolescente (CF, art. 227), como consectário do princípio fundamental
da dignidade humana e base do Estado Democrático de Direito, bem assim com o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, art. 33, § 3º). 3. Segurança concedida (MS
20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MENOR SOB GUARDA. ALINHAMENTO DO ACÓRDÃO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Não se conhece de recurso especial
quando o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ. É conferida ao menor
sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários (AgRg no REsp 1.476.567/MG,
Rel Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 08/10/2014) 2. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015).

Sendo assim, com base na averbação constante na certidão de nascimento; sentença proferida
pela Vara Especializada da Infância e Juventude de Cariacica, datada de 2011 e comprovantes
de residência em comum, demonstrando que a instituidora do benefício detinha a tutela da
autora, deve ser reconhecido o direito da parte autora à pensão por morte, como se fosse filha,
nos termos da legislação vigente e a partir do requerimento administrativo (DER 20.10.2017).

Dispositivo:

Pelo exposto, resolvo o mérito, julgando procedente o pedido (art. 487, I, CPC), para
condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício pensão por morte, a contar da data do
requerimento administrativo feito em 20.10.2017.

(...)

Com base nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - visto que se discute verba de caráter alimentar - concedo
a tutela provisória para determinar ao INSS o cumprimento da obrigação de fazer ordenada
acima (não englobando as parcelas vencidas).

Em razão disso, e nos moldes da Portaria Conjunta INSS/PGF/PFE nº. 05/2009 e do Ofício-
Circular nº. 008/2012 – PF/PGF/AGU/ES, intime-seimediatamente a Agência de
Atendimento de Demandas Judiciais - APSADJ para, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, comprovar o cumprimento da obrigação, com DIP na data de efetivação da intimação.
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Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). A correção monetária deve
seguir a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017. Os juros moratórios até
a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de remuneração
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, cadastre-se o RPV e intimem-se as partes sobre os respectivos valores a serem
requisitados. Em seguida, venha-me para encaminhamento ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.

Com a comprovação do depósito do RPV, bem como da intimação da parte autora para
levantamento dos referidos valores, arquivem-se os autos, dando baixa. Do contrário, venham-
me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Após o julgamento dos Embargos de Declaração apresentados pelo INSS:

 

Trata-se de Embargos de Declaração (Evento 28, EMDECL1) opostos pelo INSS em face
da sentença do Evento 21, apontando a existência de erro material no julgado.

É o relato do necessário. Decido como segue.

Inicialmente, esclareço que os embargos merecem conhecimento, pois são tempestivos e
aduzem haver vício embargável no pronunciamento (erro material – art. 1.022, III, NCPC).

No mérito, assiste razão ao embargante.

Com efeito, de uma simples análise dos autos vê-se que o requerimento administrativo do
benefício pleiteado foi apresentado na data de 27/10/2017. Nesse sentido, o dispositivo da
sentença embargada contém erro material, uma vez que condenou o INSS a conceder a pensão
por morte com DIB em 20/10/2017 (DER).

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço dos embargos do Evento 28 e DOU-LHES PROVIMENTO, com o
fim de corrigir o erro material verificado na sentença do Evento 21, para condenar o INSS a
conceder à parte autora o benefício pensão por morte, a contar da data do requerimento
administrativo feito em 27/10/2017.

Intimem-se. Cumpra-se.
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A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização – TNU quando definiu
que o menor sob guarda tem direito de receber pensão por morte, nos termos do art. 33, § 3o.
do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que a morte tenha ocorrido posterior à
vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997 (Resp
1.428.492, de abril de 2018); e está em dissonância com a jurisprudência quando ignorou o
fato de que a DIB tinha de ser fixada na data do óbito, visto que o autor é absolutamente
incapaz. 

Tais conclusões podem ser inferidas da ementa abaixo transcrita:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE PARA
FINS PREVIDENCIÁRIOS. PREVALÊNCIA DO ECA. ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO
SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.º9.528/97. ART. 33, PARÁGRAFO3º, DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DO ART. 16, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 8213/91, COM O
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 227,
PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que negou provimento
ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau, a qual havia julgado
improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de pensão por morte. Colhe-se do
acórdão a fundamentação que segue: “[...] Recorre a parte autora de sentença de
improcedência de pedido de concessão de pensão por morte de seu bisavô. Sem razão. A
questão da concessão de pensão por morte a menor sob guarda foi enfrentada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que decidiu no mesmo sentido da decisão recorrida. Aquela Corte tem
posicionamento consolidado acerca da inviabilidade de concessão do benefício de pensão por
morte ao menor sob guarda, acaso o óbito do guardião tenha se dado já na vigência da MP n.
1.523/96, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97, a qual deu nova redação ao §2º do
art. 16 da Lei n. 8.213/91, suprimindo a figura do menor sob guarda do rol de dependentes
previdenciários. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ÓBITO DO
SEGURADO OCORRIDO APÓS A LEI 9.528/97. NÃO-CABIMENTO. MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340/STJ. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO
ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Com o advento da Medida Provisória nº
1.523/96, reeditada até sua conversão na Lei nº 9.528, em 10 de dezembro de 1997, retirou-se
o menor sob guarda do rol de dependentes previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2.
Assentou-se na jurisprudência desta Corte que a concessão da pensão por morte reger-se-á
pela norma vigente ao tempo da implementação da condição fática necessária à concessão do
benefício, qual seja, a data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ). 3. Tendo o óbito ocorrido
na vigência da Medida Provisória nº 1.523/96, inviável a concessão da pensão por morte ao
menor sob guarda. Precedentes da Terceira Seção. 4. Inexiste direito adquirido do menor sob
guarda designado antes da Medida Provisória nº 1.523/96, pois as condições para a
percepção do benefício são aferidas ao tempo do óbito do segurado instituidor, fato gerador
da pensão. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 961.230/SC, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/02/2009, DJe
20/02/2009) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO A MENOR SOB GUARDA. ÓBITO POSTERIOR À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1996. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da pensão por

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 275



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 428/599

5008329-23.2018.4.02.5001 500000266516 .V4 JES10672© JES7027

morte deve se pautar pela lei em vigor na data do óbito do segurado, instituidor do benefício.
Precedentes. 2. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, é indevida a concessão de
pensão a menor sob guarda, se o óbito do segurado ocorreu após o advento da Medida
Provisória nº 1.523, de 11.10.1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, que excluiu o inciso IV do
art. 16 da Lei n. 8.213/1991. 3. A Corte Especial deste Tribunal, apreciando incidente de
inconstitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela citada Medida
Provisória, exarou entendimento de que, como a lei superveniente não teria negado o direito a
equiparação, mas apenas se omitido em prevê-lo, não haveria inconstitucionalidade a ser
declarada. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1178495/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 08/11/2011) RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/96,
REEDITADA ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.528/97. MENOR SOB GUARDA
EXCLUÍDO DO ROL DE DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. I. A questão sub examine diz respeito a possibilidade do menor sob
guarda usufruir do benefício de pensão por morte, após as alterações promovidas no art. 16, §
2º da Lei nº 8.213/91, pela Medida Provisória nº 1.523/96, reeditada até sua conversão na Lei
nº 9.528 em 10 de dezembro de 1997 que, por sua vez, o teria excluído do rol de dependentes
de segurados da Previdência Social. II No julgamento dos Embargos de Divergência nº
727.716/CE, Rel Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO), a Corte
Especial, apreciando incidente de inconstitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na
redação dada pela citada Medida Provisória, exarou entendimento de que, como a lei
superveniente não teria negado o direito a equiparação, mas apenas se omitido em prevê-lo,
não haveria inconstitucionalidade a ser declarada. III. O entendimento já assentado no âmbito
da Terceira Seção é no sentido de que a concessão da pensão por morte deve se pautar pela lei
em vigor na data do óbito do segurado, instituidor do benefício. IV. Após as alterações
legislativas ora em análise, não é mais possível a concessão da pensão por morte ao menor
sob guarda, sendo também inviável a sua equiparação ao filho de segurado, para fins de
dependência. V. Recurso especial provido. (REsp 720706/SE, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 31/08/2011) 2. Em seu pedido de
uniformização, alega a parte autora que o acórdão recorrido contraria precedente desta TNU
(PEDILEF 00056181220104013200), que reiterou “a tese da condição de dependente do
menor sob guarda”. 3. O incidente de uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na
forma do RITNU. 4. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do incidente.
5. Em face da modificação promovida no § 22 do artigo 16 da LBPS, instaurou-se celeuma
sobre a condição de dependente previdenciário do menor sob guarda. Em que pese a
modificação legislativa, sempre entendi que o menor sob guarda poderia ser considerado
como dependente previdenciário com base no caput do art. 227 e no disposto no inciso 11 do §
3º do mesmo artigo, ambos da CF. Não ignoro ter havido decisões em sentido contrário
proferidas pelo STJ, contudo, acredito que houve superação deste entendimento restritivo no
julgamento do RMS 36.034. Nesta decisão, a Primeira Seção do STJ reconheceu que o critério
da especialidade não seria o mais adequado à solução da controvérsia, mormente
considerando que os direitos fundamentais da criança e do adolescente têm seu campo de
incidência amparado pelo status de prioridade absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica
própria comprometida com as regras protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, não deveria o intérprete atribuir à norma
jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e, consequentemente,
contra o principio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses
postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de
todo o ordenamento juridico. Entendeu-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente
conferiria ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive
previdenciários ( art. 33, § 3º, Lei nº 8.060/90), norma que representa a política de proteção
ao menor, embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da
sociedade na proteção da criança e do adolescente (art. 227, caput, e § 32, inciso II) . Eis a
ementa da decisão: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL.
APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA.
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INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COM O
PRINCIPIO DE PROTEÇAO INTEGRAL DO MENOR 1. Caso em que se discute a
possibilidade de assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicia l, em
face da prevalência do disposto no artigo 33, § 32, do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, sobre norma previdenciária de natureza especifica. 2. Os direitos fundamentais da
criança e do adolescente têm seu campo de incidência amparado pelo status de prioridade
absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica própria comprometida com as regras
protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3.
A Lei 8.069 / 90 representa política pública de proteção à criança e ao adolescente, verdadeiro
cumprimento da ordem constitucional. haja vista o artigo 227 da Constituição Federal de
1988 dispor que ê dever do Estado assegurar com absoluta prioridade à criança e ao
adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária , além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. 4. Não é dado ao intérprete atribuir à norma
jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e consequentemente,
contra o princípio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses
postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de
todo o ordenamento jurídico. 5. Embora a lei complementar estadual previdenciária do Estado
de Mato Grosso seja lei específica da previdência social, não menos certo é que a criança e
adolescente tem norma especifica, o Estatuto da Criança e do Adolescente que confere ao
menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos , inclusive previdenciários
(art. 33, § 32 , Lei n.v 8.069/ 90), norma que representa a política de proteção ao menor,
embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da sociedade na
proteção da criança e do adolescente (art. 227, caput, e § 32 inciso 11). 6. Havendo plano de
proteção alocado em arcabouço sistêmico constitucional e, comprovada a guarda, deve ser
garantido o benefício para quem dependa economicamente do instituidor. 7. Recurso ordinário
provido. (STJ, Benedito Gonçalves, RMS 36.034/MT, l' Seção, DJe 15/04/2014) 6. Além disso,
a decisão recorrida contraria a jurisprudência recentemente uniformizada por esta TNU, no
sentido de que "diante do que dispõe o artigo 33. § 3º, da Lei nº 8.069/90, tendo em vista a
proteção conferida à criança e ao adolescente, no ordenamento jurídico pátrio, impõe-se a
equiparação do menor sob guarda ao filho, para fins previdenciários”( PEDILEF 5000274-
14.2012.4.04.7 111 , RELATOR JUIZ FEDERAL JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÉLO, J.
18/ 06 /2015). 7. Por isso, comprovada a guarda, deveria ser garantido o benefício para quem
dependia economicamente do instituidor. Diante dessas considerações, o voto é por conhecer e
dar parcial provimento ao presente incidente, para firmar o entendimento de que diante do que
dispõe o artigo 33, § 32 da Lei nº 8.069/ 90, tendo em vista a proteção conferida à criança e
ao adolescente, no ordenamento jurídico pátrio, impõe- se a equiparação do menor sob
guarda ao filho. para fins previdenciários, e determinar o retorno dos autos à origem, para
que a Turma Recursal extraia da prova as suas consequências, seja pela procedência, seja
pela improcedência da ação.(PEDILEF 50050699020124047102; relator JUIZ FEDERAL
DANIEL MACHADO DA ROCHA; DOU 13/11/2015, páginas 182/326)

Por fim, a DIB do benefício deve ser fixada quando do óbito, uma vez que a autora é
absolutamente incapaz. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL
DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO
INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito
ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado
administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos
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prescricionais.

2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais
indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de
interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.

3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)

 

Juros e correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a 
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas
previdenciárias, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais
definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso do INSS merece parcial provimento.
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Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

(i)        pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a
possibilidade de ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao
fracionamento da execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do
artigo 17 da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

(ii)       requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não
transitar em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com
base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, com base no art. 55, da
Lei nº 9.099/1995.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora para
reformar a sentença e fixar a DIB na data do óbito (07/11/2016) e; voto no sentido de DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos acima expostos (critério de
cálculo dos consectários legais).

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266516v4 e do código CRC d7aea7b6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 0037094-73.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVANI TAVARES (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO
FILHO FALECIDO. COTEJO DE RENDAS. MERO AUXÍLIO. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

 Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
do benefício de pensão por morte. Em sua peça recursal, sustenta que a autora trabalha como
enfermeira desde 2009, com salário atual de cerca de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
enquanto seu pai, com quem ela residia na época do óbito do seu filho (instituidor da pensão)
recebe aposentadoria por idade rural de um salário mínimo, conforme depoimento da própria
autora. Argumenta que o falecido, com apenas vinte anos de idade, possuía baixa
remuneração e estava empregado há apenas um mês após ter ficado desempregado por cerca
de quatro meses.

Eis o teor da sentença:

SILVANI TAVARES pediu a condenação do INSS a conceder pensão por morte (NB
161.849.780-1, DER 2/10/2012). Alegou o óbito do filho, Madson Cesar Tavares Simoura,
ocorrido em 26/7/2012 (fl. 23).

Assistente social do INSS relatou, após entrevista com a autora, que, depois que a autora se
separou do pai de Madson, mãe e filho moravam juntos e havia interdependência financeira
entre ambos (fls. 77-78).

O requerimento administrativo foi indeferido porque o INSS considerou que, embora conste
parecer social com conclusão favorável à concessão do benefício, não foi apresentado o
quantitativo de provas exigidas pela legislação previdenciária (fl. 87).

Os pais podem ser beneficiários do Regime Geral de Previdência Social na condição de
dependentes do segurado, mas precisam comprovar a efetiva dependência econômica. A
dependência econômica do pai em relação ao filho não pode ser presumida (art. 16, § 4º, da
Lei nº 8.213/91).

A dependência econômica, porém, pode ser demonstrada com prova exclusivamente
testemunhal. A lei só exige início de prova material para comprovação de tempo de serviço
(art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91), e não para evidenciar a qualidade de dependente para fins
previdenciários. Entendimento uniformizado na Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF
2003.61.84.104242-3/SP, Rel. Juíza Fed. Joana Carolina L. Pereira, DJ 7/7/2009; PEDILEF
2006.38.00.722087-6, Rel. Vladimir Vitovsky, julgado em 29/2/2012) e na Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (AGRESP 886.069, Rel. Arnaldo Lima, DJE 3/11/2008) no
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sentido de que não se exige início de prova material para comprovação da dependência
econômica de mãe em relação ao filho para fins de obtenção de pensão por morte. A
comprovação da dependência econômica não pode ficar condicionada à exibição de três dos
documentos especificados no art. 22, § 3º, do Decreto nº 3.048/99.

A prova produzida pela autora se resume ao depoimento de uma única testemunha. Segue o
teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal da parte autora

A autora depôs que o Madson faleceu em 26/7/2012; na época em que o Madson faleceu
moravam na casa, a autora, o filho Madson e os pais (da autora); a autora não teve outros
filhos; na época do falecimento de Madson, a autora já era separada do pai do filho (Nilson)
há mais de três anos; a autora foi casada no papel com Nilson Nobre Simoura; quando Nilson
saiu de casa, ele não deu nenhuma ajuda financeira, nenhum centavo, nada; chegou a ter
divórcio judicial, mas não foi fixada a pensão, porque tem dois anos que saiu a averbação da
separação; a autora é técnica de enfermagem; na época do falecimento do Madson a autora já
era técnica de enfermagem; a autora trabalha na Pró-Matre; na época do falecimento do
Madson, a autora trabalhava como enfermeira; o Madson já teve um monte de profissões:
embalador, ajudante de pedreiro; o último serviço de Nilson foi de embalador na Praia do
Suá; ele trabalhava de embalador no supermercado; os pais da autora não são aposentados,
só seu pai que conseguiu uma aposentadoria da roça, mas a mãe não conseguiu nada; a mãe
nunca trabalhou de carteira assinada, era a autora que mantinha de tudo, remédio, depois ela
ficou cega, roupas, tudo era a autora e o Madson; o Madson residia na mesma casa que a
autora, mas não chegou a casar ou a ter alguma companheira; o Madson ajudava com tudo
dentro de casa, água, luz, comida, móveis para dentro de casa, inclusive o nome dele está no
SPC até hoje por causa da cama que compraram e não pagaram; a autora recebia mais que o
Madson; o Madson recebia um salário; o Madson tinha uma moto, que foi a em que ele
morreu no acidente, mas a autora não teve cabeça para ir atrás não, ficou lá no pátio perdida;
ele comprou a moto quando saiu de um “empreguinho” que ele tinha e recebeu um dinheiro; a
autora ajudou ele com 800 reais, só para ajudá-lo a pagar a moto.

Testemunha – Noemia Fantichelli Alves Ferraz

A testemunha atestou que o Madson morava junto com a autora; conhece a autora há 26 anos;
conhece o Madson desde que nasceu; o Madson trabalhava; o Madson ajudava
financeiramente a autora em casa com alimentos, comida e até contas em casa; a autora não
tinha mais filhos, apenas o Madson; na época do falecimento do Madson, moravam a autora,
os pais da autora e o Madson; na casa só trabalhavam a autora e o Madson; o pai da autora
não recebia nenhum beneficio; os dois, a autora e o Madson, que eram os responsáveis pelas
despesas de casa; a vida da autora mudou muita coisa com o falecimento do Madson, porque
ele a ajudava muito; depois do falecimento de Madson, a autora teve problemas com luz, água
e telefone; a autora precisou de ajuda até para fazer o enterro do Madson; o Madson só tinha
uma moto; o Madson tinha namorada, mas não chegou a viver com ela, só viveu com a mãe.

A testemunha confirmou que Madson morava com a autora quando faleceu.

Quando faleceu, Madson tinha 20 anos de idade. Ele nasceu em 14/5/1992, morreu em
26/7/2012. Apesar de jovem, Madson já estava trabalhando há cerca de dois anos. No CNIS
consta registro de que Madson exerceu atividade remunerada durante os períodos de 5/7/2010
a 4/5/2011 e de 11/6/2012 até a data do óbito, em 26/7/2012 (fl. 65). Na CTPS, consta ainda
outro registro de vínculo de emprego no período de 1º/8/2011 a 10/3/2012 (fl. 48).
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O INSS alegou na contestação que, à época do óbito, a autora laborava na Pro-Matre há
cerca de três anos com salário superior a mil reais mensais, enquanto o falecido filho
trabalhava há apenas pouco mais de um mês com salário de cerca de quinhentos reais, ou
seja, ele é quem dependia dela (fl. 99).

As anotações constantes do CNIS confirmam que Madson César Tavares Simoura foi
contratado pela empresa Realmar Distribuidora Ltda. no dia 13/6/2012, tendo recebido
remuneração equivalente a R$ 408,00 em junho/2012 e R$ 593,10 em julho/2012, quando
faleceu (fl. 66). Ele faleceu em 26/7/2012. Por outro lado, o CNIS mostra que a autora foi
admitida em 1º/4/2009 pela Associação Beneficente Pro-Matre de Vitória e recebeu, nos meses
de junho e julho/2012, o equivalente a R$ 927,65 e R$ 980,82, respectivamente (fl. 70).

Madson realmente recebia remuneração inferior à da autora, mas isso não o impedia de
colaborar no orçamento doméstico.

A testemunha confirmou que Madson ajudava financeiramente a autora com alimentos,
comida e até contas. Declarou que, depois do falecimento de Madson, a autora teve problemas
com luz, água e telefone. A superveniência de dificuldades financeiras após o óbito do filho
indica a existência de dependência econômica.

A dependência econômica não precisa ser exclusiva, conforme Súmula 229 do extinto TFR: “A
mãe do segurado tem direito à pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a
dependência econômica, mesmo não exclusiva”.

Considero provada a dependência econômica. A autora tem direito à pensão por morte desde
a data do requerimento administrativo.

A autora requereu a pensão por morte em 2/10/2012. Deve ser respeitada a prescrição
quinquenal. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e
qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas
pela Previdência Social (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91). A interrupção do
prazo de prescrição retroage até a data do ajuizamento da ação (art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por isso, estão prescritas as prestações referentes ao período anterior a 7/12/2012,
considerando que a ação foi ajuizada em 7/12/2017.

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder a pensão
por morte dede a data do requerimento administrativo, em 2/10/2012, e a pagar as prestações
vencidas desde 7/12/2012.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Pelo que há nos autos a autora da ação, Sra. Silvani, residia com o seu filho
Madson. Pelo teor do parecer social lavrado após o requerimento administrativo, não havia
outras pessoas no grupo familiar (evento 8-out9, págs. 39/40).
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A sentença demonstra que o falecido Madson recebia, em julho de 2012
(quando faleceu), R$ 593,10 por mês.  Por outro lado, sua mãe - a autora da ação - recebia, na
mesma época (07/2012), remuneração de R$ 980,82 por mês.

Ou seja: a remuneração da autora da ação era, ao tempo em que seu filho
faleceu, razoavelmente superior à remuneração deste.

Considerando que o grupo familiar era composto, apenas, da autora (Sra.
Silvani) e seu filho Madson, a regra geral é que para que se configure a dependência
econômica da mãe para com o filho é preciso que os rendimentos deste ou sejam a única
fonte de renda da família; ou, ao menos, sejam superiores aos rendimentos recebidos por sua
mãe.

Pode-se até conceber a configuração de dependência econômica da mãe para
com um filho que, ambos trabalhando, recebam rendimentos similares, mas haja outros
dependentes menores no lar para sustentar.

Mas não era esse o caso dos autos. Com efeito, a renda do grupo familiar, ao
tempo do óbito de Madson, era composta 62,3% pelos rendimentos da Sra. Silvani; e não
havendo outras pessoas no grupo familiar, não vejo como entender configurada a dependência
de Silvani para com Madson.

Em suma: não vejo como reconhecer a dependência econômica da mãe para
com o seu falecido filho numa hipótese em que não havia outras pessoas no grupo familiar e
em que o rendimento da mãe atingia mais de 60% da renda mensal obtida pela família.

Por conseguinte, a autora não tem direito ao benefício de pensão por morte.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995.

Tutela revogada. Intime-se a APSDJ para cessar o pagamento do benefício
de pensão por morte, com urgência.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO INSS para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266665v4 e do código CRC dbb774c2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0039452-08.2017.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: POLIANA CRISTINA BRECIANE PEREIRA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA.
CESSAÇÃO DA COTA INDIVIDUAL EM RAZÃO DA IDADE.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.135/2015. RECURSO
PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte, com DIB em 25/10/2016. Aduz em suas
razões que com as mudanças introduzidas na Lei nº 8.213/1991 pela Lei nº 13.135/2015
passou a ser previsto prazo de duração do benefício no caso de dependente companheira e
cônjuge. Prossegue argumentando que no caso a recorrida possuía 24 (vinte e quatro) anos da
data do óbito, o que impõe a cessação da pensão por morte no prazo de 6 (seis) anos e não de
forma vitalícia como concedido pela sentença.

Assiste razão o INSS em suas razões diante das alterações introduzidas na Lei
nº 8.213/1991, que passou a prever prazo de duração para o benefício de pensão por morte a
depender da idade do cônjuge ou companheiro.

 

  Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em
parte iguais.       (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

        (...)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:    (Redação dada pela Lei nº 13.846, de
2019)

(...)

V - para cônjuge ou companheiro:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

(...)

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário
na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união
estável:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
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1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;           (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;           (Incluído pela
Lei nº 13.135, de 2015)

 

Nessas condições, o INSS deve ser condenado a conceder o benefício de pensão
por morte pelo prazo de 6 (seis) anos, a contar da data do óbito (25/10/2016).

Sem condenção em custas e honorários.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reformar em parte a sentença e condenar o INSS a conceder
o benefício de pensão por morte com DIB em 25/10/2016 pelo prazo de 6 (seis) anos, nos
termos do art. 77, § 2º, inciso V, alínea "c", 2 da Lei nº 8.213/91.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000250065v10 e do código CRC 11f51a51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5003437-71.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDUARDO FADLALLAH TRISTAO DE SOUZA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRENTE: CLAUDIO RENATO TRISTÃO DE SOUZA FILHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRENTE: DAVI FADLALLAH TRISTAO DE SOUZA (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC))
(AUTOR)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO
ESPECIAL. TRABALHO RURAL DISPENSÁVEL À SUBSISTÊNCIA DA
FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDUARDO FADLALLAH
TRISTAO DE SOUZA, DAVI FADLALLAH TRISTAO DE SOUZA e CLAUDIO RENATO
TRISTÃO DE SOUZA FILHO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de pensão por morte. Sustenta, em apertada síntese, que houve comprovação do
exercício de atividade rural pela falecida na propriedade rural do seu sogro, onde, juntamente
com o marido, cultivavam café. Aduz que tais documentos foram confirmados pela prova
testemunhal e que apesar de a falecida ter sido servidora pública até 08/2015, exerceu
atividade rural até a data do óbito.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão por morte em
razão do falecimento da mãe, Sr.ª Viviane Maria Fadlallah Tristão, desde a data do óbito, em
15/12/2017 (NB 179.694.862-1, DER 19/03/2018).

A controvérsia cinge-se à qualidade de segurada da falecida, Sr.ª Viviane, na data do
óbito (evento 1, ANEXO3, fl. 13).

O dependente de segurado especial tem direito a pensão por morte, independentemente do
recolhimento de contribuições, desde que provado o exercício de atividade rural por tempo
igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). A pensão por morte, porém, independe de carência (art. 26, I, da Lei nº 8.213/91).
Logo, para ter direito à pensão por morte, o dependente precisa tão-somente comprovar que o
segurado especial falecido exercia atividade rural na data do óbito. A concessão do benefício
não fica condicionada a exercício de atividade rural por tempo mínimo.

A comprovação de exercício de atividade rural na data do óbito depende de início de prova
material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91). O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a
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comprovar (Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização). Os autores
apresentaram documentos dos quais podem ser admitidos como início de prova material os
seguintes: 

certidão de nascimento baseada em registro civil lavrado em 18/01/2005, em que a
falecida e seu marido são qualificados com a profissão de lavradores e endereço em
zona rural (evento 1, ANEXO2, fl. 3);

certidão de nascimento baseada em registro civil lavrado em 03/08/2007, em que a
falecida e seu marido são qualificados com a profissão de lavradores e endereço em
zona rural (evento 1, ANEXO2, fl. 5);

certidão de óbito baseada em registro civil lavrado em 20/12/2017, em que o marido da
falecida é qualificado com a profissão de agricultor e endereço em zona rural (evento 1,
ANEXO3, fl. 2);

contrato de comodato agrícola firmado pela falecida e seu marido com seu sogro, Sr.
Valdir Fernandes de Souza, com prazo de vigência indeterminado, a partir de
05/10/1999 (verbal desde o dia 24/07/1999), com firmas reconhecidas em
07/10/1999 (evento 1, ANEXO3, fls. 3-4);

termo aditivo do referido contrato de comodato, a fim de fixar termo de encerramento
do contrato em 31/12/2030, com firmas reconhecidas em 16/02/2011 (evento 1,
ANEXO3, fl. 5);

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 24/07/1999, em que a
falecida e seu marido são qualificados como lavradores (evento 1, ANEXO3, fl. 7)

Foi realizada audiência. Segue o teor dos depoimentos:

 1ª testemunha – Adonias Bernardo de Oliveira

Conheceu a Viviane; conheceu há muito tempo, morava no mesmo local que ela; trabalhava
para o sogro dela; Viviane trabalhava na roça; mexia com lavoura, apanhava café, lavoura
de café; trabalhou na prefeitura, primeiro período, depois ela chegava e ia para a roça, para
a lavoura, ajudar o marido dela; de 2015 até o falecimento ela trabalhava na roça todo dia;
trabalhava com café; trabalha com café também; esse ano colheu 2 mil sacos de café; o
esposo Cláudio não trabalhou de caminheiro; de 2015 em diante Viviane sempre trabalhou
na roça; e desde que conheceu ela; conheceu Viviane em 1996; a propriedade que Viviane
trabalha é do sogro dela; dava uns 6 alqueires a propriedade; trabalhou para o sogro de
Viviane, agora mudou para outro patrão; o sogro de Viviane tem outros meeiros lá, tem umas
coisas que deixou lá, depois que saiu foram outros para lá, era vizinho deles, o proprietário
que mora agora no terreno é vizinho lá, faz divisa com ele lá mesmo; eles tocam juntos a
fazenda e Viviane ajudava ele; tem lavoura lá que ficava por conta de Viviane e do marido;
uns 5,3 hectares, cada hectares é 5 mil covas, então 3 hectares dá 15 mil covas, então eles
tocaram a base de umas 15 mil; na época de apanha de café sempre tem que pôr alguém
para ajudar, para cuidar da lavoura, só eles mesmo que cuidavam mas na época de apanhar
café sempre tem que pôr mais com eles, porque não dá conta de apanhar a quantidade café
que dá, porque dá bem café, então não dá conta de apanhar, põe gente para ajudar; na
propriedade tem secador de café, caminhão, trator; são do sogro da Viviane; tem secador de
café, e uns caminhão para fazer a manutenção da fazenda lá; tem 1 caminhão e 1 trator;
Viviane e Cláudio tem carro.
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2ª testemunha – Jorge Santana da Silva

Conhecia Viviane; é vizinho de Davi, amigos, na propriedade deles; conhecia a Viviane desde
quando mudou para lá, período de 2002, mudou para lá passaram a conviver; Viviane
trabalhava na roça; trabalhava na lavoura de café, terreiro de café, apanhava café na
lavoura; Viviane trabalhou na roça até a data do falecimento; ela trabalhava meio período
na prefeitura e um período na roça; chegava e ia para roça; depois de 2015 quando não
trabalhou mais na prefeitura Viviane continuou trabalhando na roça, todo dia, quando saiu
da prefeitura; Viviane trabalhava na lavoura de café; trabalha na roça também; na lavoura de
café também; esse ano colheu uma média de mil sacos de café; conheceu a Viviane porque foi
morar na propriedade, perto da casa dela, propriedade do sogro dela; eles trabalhavam junto
lá, no pai sogro dele, sogro dela; conhece o marido de Viviane; o marido de Viviane trabalha
na roça; não sabe se ele trabalhou como motorista de caminhão; acha que ele não tem
caminhão.

Ambas as testemunhas confirmaram que Viviane exerceu labor rural até a data do seu
falecimento, em 2017. Afirmaram que, no período em que Viviane trabalhou na prefeitura, ela
trabalhava meio período na roça, sendo que, a partir de 2015, quando ela deixou o emprego
na prefeitura, ela passou a trabalhar o dia todo na roça. Disseram que Viviane trabalhava
juntamente com seu marido na propriedade do sogro.

O INSS alegou, em contestação, que "os autores não tem direito à pensão por morte, por não
ter comprovado que a falecida possuía a qualidade de segurado especial ao tempo do
falecimento. De acordo com o CNIS anexo, a falecida sempre exerceu atividade urbana,
inclusive com vínculo junto ao Município de Brejetuba, que durou até 08/2015. Pela regra do
art. 15, § 4º da Lei 8.213/91, a falecida deixou de ser segurada do RGPS em 16/10/2016 e
portanto, na ocasião do óbito em 15/12/2017 os autores não faziam jus ao recebimento do
benefício de pensão por morte. Por sua vez, o autor Cláudio também sempre exerceu atividade
urbana, inclusive com o município de Brejetuba e mantém válida uma CNH na categoria AD,
o que denota seu interesse em desempenhar atividades de motorista profissional. Estas
atividades também impedem o enquadramento da falecida como segurada especial, como
determina a regra do § 9º do art. 16 da Lei de benefícios. Assim, existem impedimentos ao
reconhecimento da alegada condição de segurada especial da falecida. Não fosse isto tudo, a
comprovação da atividade rural demanda exibição de início de prova material. A parte autora
não apresentou início de prova material contemporâneo apto a comprovar o desempenho da
atividade rural durante o período de carência necessário para a concessão do
benefício". (evento 6, CONT1).

Os autores, instados a se manifestarem sobre os documentos anexados com a contestação,
afirmaram que "equivocadamente, o requerido está levando em consideração o período de
contribuição da falecida, enquanto a mesma foi servidora pública, ou seja, até 08/2015.
Destarte, conforme documentação anexa, em especial contrato de comodato rural, a falecida
sempre exerceu atividade rural, juntamente com seus esposo, como meio de sobrevivência de
sua família. Portanto, trata-se claramente de pensão rural, tendo em vista, que apesar da
falecida ter sido servidora pública até 08/2015, a mesma sempre exerceu sua atividade rural,
inclusive após 08/2015 até o dia de seu falecimento, conforme devidamente comprovado. As
testemunhas ouvidas neste juízo, comprovam com toda certeza, que a falecida sempre exerceu
atividade rural, em especial, após 08/2015, quando continou exercendo atividade rural, sendo
portanto, segurada especial do INSS" (evento 29).

Anotações constantes do CNIS indicam que a falecida possuiu vários vínculos de emprego com
o Município de Brejetuba, nos períodos de 03/05/2004  a 11/2004, 01/04/2006 a
22/12/2006, 05/02/2007 a 21/12/2007, 04/03/2009 a 11/12/2009, 03/02/2014 a 22/12/2014
e 11/02/2015 a 01/08/2015. Constam, ainda, dois vínculos empregatícios, ambos com data de
início em 01/02/2013, com a Secretaria de Estado da Educação (data fim = 23/12/2013) e com
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a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (sem data final) (evento 6, PET2). O
CNIS contem anotações também a respeito de vários vínculos de emprego de natureza urbana
do marido da autora, Cláudio Renato Tristão de Souza, com o Município de Afonso Cláudio de
21/02/1994 a 12/1996 e com o Município de Brejetuba, de 17/02/1997 a 12/1997, 16/02/1998 a
30/06/1998, 03/04/2000  a 31/03/2006 (evento 6, PET3). Não há, contudo, registro de vínculo
de emprego a partir de 08/2015 até a data do óbito de Viviane, em 10/2017.

O INSS sustentou que "os genitores autores não podem ser qualificados como segurados
especiais, a saber, trabalhadores rurais em regime familiar, pois, em tese, trabalham em
propriedade rural familiar de grande porte, com uso de empregados e meeiros, bem como com
utilização de maquinários, o que é incompatível com o enquadramento previdenciário de
segurado especial". Apresentou resultado de pesquisa em arquivos públicos que constatou a
existência de veículos e propriedades rurais em nome do avô paterno dos autores (evento 30).

Documentos apresentados pelo INSS indicam que o sogro de Viviane, Valdyr Fernandes de
Souza, é proprietário de duas caminhonetes e três propriedades rurais, com área total de
124,82 hectares (5,54 módulos fiscais1), bem como que o viúvo de Viviane, Cláudio Renato
Tristão de Souza, é proprietário de um caminhão, uma motocicleta e duas propriedades rurais,
com área total equivalente a 56,10 hectares (2,45 módulos fiscais) (evento 30, PET1, fls. 2-3). 

O tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para motivar a
descaracterização da qualificação do segurado especial. O que importa é, independentemente
do tamanho do terreno, se o produtor rural consegue explorá-lo sem contratar empregados.
Quando o terreno é grande, é lícito suspeitar do concurso de mão-de-obra de terceiros.
Aplica-se a Súmula nº 30 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais: “Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser
superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como
segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de
economia familiar”. A contratação de mão-de-obra de empregados permanentes não pode ser
presumida apenas com base no tamanho da propriedade. Entretanto, a prova testemunhal
confirmou que havia contratação permanente de mão-de-obra de terceiros.

A primeira testemunha ouvida em juízo afirmou que "o sogro de Viviane tem outros meeiros lá"
e que lá "tem uns 5,3 hectares, cada hectare é 5 mil covas, então 3 hectares dá 15 mil covas,
então eles tocaram a base de umas 15 mil", tendo dito que "na época de apanha de café
sempre tem que pôr alguém para ajudar, para cuidar da lavoura, só eles mesmo que cuidavam,
mas, na época de apanhar café, sempre tem que pôr mais com eles, porque não dá conta de
apanhar a quantidade café que dá, porque dá bem café, então não dá conta de apanhar, põe
gente para ajudar". Informou que "na propriedade tem secador de café, caminhão, trator; são
do sogro da Viviane; tem secador de café, e uns caminhão para fazer a manutenção da fazenda
lá; tem 1 caminhão e 1 trator; Viviane e Cláudio tem carro".

O Ministério Público Federal emitiu parecer no seguinte sentido: "os autores não lograram
êxito em comprovar a condição de segurada especial de Viviane Maria Fadlallah Tristão.
Ainda que tenha sido apresentado Contrato de Comodato firmado pela falecida e seu esposo
com o Senhor Valdyr Fernandes de Souza e com data de término em 31/12/2030 (Evento 1,
ANEXO3, Páginas 03/06), verifica-se que, em audiência, as testemunhas, Jorge Santana da
Silva e Adonias Bernardo de Oliveira, afirmaram, principalmente, que Viviane Maria
Fadlallah Tristão trabalhava em lavoura de café de larga escala. A segunda testemunha
informou que a propriedade em que trabalhava a de cujus, juntamente com o esposo, é do
sogro e possui cerca 6 (seis) alqueires, sendo que, assim, eles “tocavam” a fazenda juntos.
Afirmou, também, que havia uma parte dedicada à Viviane e ao marido, Claudio Renato
Tristão de Souza, com cerca de 3 (três) a 5 (cinco) hectares. Destacou, ainda, que outras
pessoas eram chamadas para laborar na lavoura de café, principalmente, na época da
colheita, tendo em vista o tamanho da produção. Por fim, foi esclarecido que a propriedade
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contava com maquinários para a produção, como secador, caminhão e trator, bem como que a
falecida e o marido possuíam carro particular. Nesse sentido, verifica-se que a atividade de
subsistência, essencial para a condição de segurado especial, restou descaracterizada, tendo
em vista que a propriedade em que trabalhava Viviane Maria Fadlallah e o esposo é do pai
deste último, sogro da falecida, ficando sob responsabilidade conjunta de todos e, ainda,
considerando o grande porte da propriedade e a alta produção, com utilização de maquinários
e de diversos empregados e meeiros. Dessa forma, ausente a atividade de subsistência,
consequentemente, resta descaracterizada a condição de segurada especial da de cujus. Ainda,
cumpre ressaltar as observações trazidas pelo INSS ao Evento 30, PET1, Páginas 01/04, que
atestam que, após a audiência realizada na Justiça Federal/ES, o marido de Viviane foi visto
conduzindo uma caminhonete semi nova da marca Toyota, modelo Hilux (diesel), o que, de
fato, é totalmente incompatível com alguém que diz ser trabalhador rural em regime de
economia familiar. Vale destacar, ainda, que em pesquisa realizada pela autarquia
previdenciária, apurou-se que a caminhonete é de propriedade do sogro da falecida, bem
como que este é proprietário de outro veículo e que possui mais 03 (três) propriedades rurais
com grande produção. Por fim, apurou-se, também, que Claudio Renato Tristão de Souza é
proprietário de 01 (um) caminhão e 01 (uma) motocicleta, bem como de 02 (duas)
propriedades rurais". Concluiu que "o trabalho rural desempenhado por Viviane Maria
Fadlallah Tristão, juntamente com o esposo, não era pautado em regime de economia familiar,
razão pela qual fica descaracterizada a qualidade de segurado especial da falecida".
Opinou pela improcedência do pedido formulado na inicial (evento 35).

Como bem descrito pelo MPF, no caso concreto, não ficou provado que
a falecida exerceu atividade rural em regime de economia familiar ou de subsistência na
propriedade do sogro, Valdyr Fernandes de Souza. 

Não tendo sido provada a qualidade de segurada especial da falecida na data do óbito, os
autores, portanto, não tem direito à pensão por morte.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

A falecida sempre exerceu atividade urbana até 08/2015 e, segundo alegam os
recorrentes, exercia concomitantemente atividade rural.  Alegam ainda que após 08/2015
trabalhou somente na roça até a data do óbito, em 15/12/2017. 

Entretanto, é possível concluir pelo contexto dos autos que o labor rural, se
realmente existiu, não era exercido em regime de economia familiar, típico da qualidade de
segurado especial.

O INSS apurou que o avô paterno dos autores e sogro da falecida era
proprietário de 2 (dois) veículos (TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2012/2012 e
FIAT/STRADA WORKING CD 2010/2010) e de 3 (três) propriedades rurais (Evento 30 –
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PET1), sendo duas no Município de Brejetuba/ES e uma em Mutum/MG, com área de 53,2,
29,84 e 41,7 hectares, respectivamente.

Apurou-se também que o marido da falecida e pai dos autores é proprietário de
um caminhão MERCEDES BENS/ACCELO 815 2012/2012 e uma motocicleta HONDA/CG
160 FAN 2017/2018e de 2 (duas) propriedades rurais, localizadas nos Municípios de
Mutum/MG e Brejetuba/ES, com área de 20,8 e 35,3 hectares, respectivamente.

As testemunhas relataram que havia na propriedade produção de café em larga
escala com a contratação de empregados e meeiros, assim como a utilização de maquinários.

O segurado especial é alguém que planta para subsistência, vive do produto da
terra, mas necessariamente produz excedentes agrícolas e os comercializa. Se não houver
produção de excedentes comercializáveis, a pessoa evidentemente não será segurada especial,
visto que Constituição afirma que o mesmo deve contribuir mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção (§ 8º do artigo 195 da Constituição
da República). 

Nesse sentido, note-se a dicção do § 1º do art. 11 da Lei nº 8.213/1991:
“Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros
da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do
núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a
utilização de empregados permanentes.” 

Pelo referido dispositivo, para a configuração de situação jurídica que qualifique
alguém como segurado especial é necessário que o trabalho rural seja: (i) indispensável à
própria subsistência; (ii) indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar; (iii) exercido em condições de mútua dependência e colaboração e (iii) e sem
empregados permanentes. 

Em suma: se a pessoa planta apenas para consumo próprio e da família, a
agricultura pode ser de subsistência – a depender da análise de cada caso –, mas não se cuida
de segurado especial, porque não se configura o segundo requisito acima exposto. Com
efeito, somente haverá desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar se esse trabalho
rural importar não apenas na produção, mas também na comercialização daquilo que se
produz.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. 

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267511v11 e do código CRC d31d0f90.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5000121-38.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ERIKA ZACHE LUCAS VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ
NA DATA DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por ERIKA ZACHE LUCAS
VIEIRA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por
morte, a qual teria por instituidor seu pai, o Sr. JOAQUIM LUCAS FILHO, falecido em
2/7/2011 (ev.1-procadm5, pág.3).

 Alega, em síntese, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar sua convicção com base em outros elementos de provas constantes nos autos,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que há nos autos elementos
probatórios acerca da existência da incapacidade em data anterior ao óbito.

Eis o teor da sentença:

 

ERIKA ZACHÉ LUCAS VIEIRA ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte na
condição de filha maior incapaz.

Relatório dispensado, na forma do Art. 38 da Lei Federal nº 9.099/95.

O pedido autoral encontra fundamento no art. 74 e seguintes da Lei nº 8.213/91.

...

A principal tese sobre a qual rebatem as partes é a existência/comprovação da dependência
econômica. Isso porque a hipótese dos autos diz respeito a uma filha maior de 21 anos, que
alega ser inválida.

O Decreto nº 6.939/2009, ao alterar o Art. 17, III, do Regulamento Geral da Previdência
(Decreto 3.048/99), passou a adotar o entendimento de que somente uma invalidez adquirida
antes dos 21 anos geraria o direito à pensão por morte. Contudo, tal entendimento carece de
qualquer sustentáculo legal – notadamente, o Art. 16, I e §4º, da Lei Federal nº 8.213/91 -,
posto não haver esta distinção que o decreto fez.
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A disposição que subordina a existência de relação de dependência à circunstância de que a
invalidez seja anterior a eventual causa de emancipação civil ou anterior à data em que o
pretendente tenha completado 21 anos extrapola o texto legal, sendo irrelevante se a
incapacidade da parte autora surgiu antes ou depois dos 21 anos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO MAIOR E INVÁLIDO. MORBIDADE
PSÍQUICA - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DOENÇA GRAVE - HIV. INVALIDEZ
SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
COMPROVADA. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de demanda em que busca o autor, ora recorrente, a
concessão de pensão previdenciária decorrente da morte de sua irmã. 2. O Tribunal a quo
consignou: "(...) embora a parte autora tenha demonstrado que há relação de dependência
com a de cujus, não comprovou sua invalidez no período anterior à maioridade" (fl. 485, e-
STJ, grifo acrescentado). 3. No Direito brasileiro os chefes do Poder Executivo podem
regulamentar a lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa
editar atos normativos administrativos gerais - como Portarias e Resoluções - com o intuito de
disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação que lhes é superior. Em ambos os
casos as normas administrativas editadas não precisam, pois seria desperdício de tempo e
papel, repetir, palavra por palavra, o que está na lei, desde que respeitem seus limites,
principiologia, estrutura e objetivos. No que tange a essas normas administrativas, plenamente
compatíveis com o regime constitucional brasileiro, cabe detalhar as obrigações e direitos
estabelecidos na lei. 4. O artigo 108 do Decreto 3.048/1991 extrapolou o poder regulamentar,
pois criou um requisito para a concessão do benefício de pensão por morte ao filho ou irmão
inválido, qual seja: que a invalidez ocorra antes dos vinte e um anos de idade. 5. É irrelevante
o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do
artigo 16, inciso III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte,
comprovada a dependência econômica, ao irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual
ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 6.
Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de
dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do
segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 24/4/2015, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2012. 7. In casu, a instituidora do benefício faleceu em
17 de junho de 2011 (fl. 370, e-STJ), a invalidez anterior à data do óbito (1.5.2001) e a
dependência econômica do irmão foram reconhecidas pelo acórdão recorrido (fls. 484-485, e-
STJ). Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício
pleiteado. 8. Recurso Especial provido. (RESP 201502112750, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:21/03/2016 ..DTPB:.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, §1º, DO CPC. PENSÃO
POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. CONVIVÊNCIA COM A MÃE FALECIDA. AUSÊNCIA DE
RENDA PRÓPRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. I - O laudo psiquiátrico
produzido nos autos de interdição judicial em 11.08.2011 atesta ser a demandante portadora
de esquizofrenia paranóide, com manifestação de sintomas produtivos (idéias delirantes) e
desorganização de pensamento. O expert conclui, de forma categórica, que a ora autora
"...encontra-se incapacitada para o trabalho e demais atos da vida civil de forma definitiva...".
Ademais, há nos autos receituário médico, datado de 08.10.2009, dando conta de que a
demandante é portadora de esquizofrenia, tendo sido submetida a tratamento psiquiátrico
desde 30.01.1986. II - A autora morava com sua mãe, conforme se infere do cotejo do
endereço declinado na inicial com aquele constante da certidão de óbito (Avenida Iolanda
Covizzi Negrelli, nº 104, Tanabi/SP), sendo que a renda que sustentava o domicílio provinha
do benefício previdenciário de que era titular a segurada instituidora (DIB em 18.02.1992),
dada a ausência de vínculos empregatícios em nome da autora desde fevereiro de 1987. III - O
que justifica a concessão do benefício de pensão por morte é a situação de invalidez da
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requerente e a manutenção de sua dependência econômica para com a sua mãe, sendo
irrelevante o momento em que a incapacidade para o labor tenha surgido, ou seja, se antes da
maioridade ou depois. IV - Agravo do INSS desprovido (art. 557, §1º, do CPC). (AC
00417317320134039999, JUIZ CONVOCADO RENATO BECHO, TRF3 - DÉCIMA TURMA,
e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/05/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)[grifo nosso].

Ainda assim, é ônus da parte autora demonstrar a sua dependência superveniente e anterior
ao óbito do instituidor do benefício.

Nesse passo, voltando-se aos elementos coligidos aos autos, a autora informa que é incapaz,
e que essa incapacidade aconteceu antes do óbito de seu genitor. Entretanto, em análise ao
laudo da perícia que ocorreu em 18/07/2018 (fls. 01/06, doc. 12, evento 15), verifico que a
invalidez ocorreu em momento posterior ao óbito (quesito 09).

Vale ressaltar que o óbito do instituidor do benefício ocorreu em 02/07/2011 (fl. 03, doc. 06,
evento 01), e o início da invalidez se deu em janeiro de 2015 (quesito 09), sendo portando
considerado inválida após o óbito de seu genitor.

Intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial manifestando-se contrário à data do início
da invalidez, alegando que esta se deu em momento anterior ao óbito. Enfatiza, ainda, que
existe laudo particular atestando sua invalidez desde os cinco anos de idade.

Entretanto, verifico que a pretensão autoral subsume-se à mera irresignação do laudo pericial.
Nada mais do que isso. Bem como, insta mencionar que restou claro no laudo pericial que a
autora não possui invalidez em momento anterior ao óbito de seu genitor, requisito essencial
para a concessão do benefício de pensão por morte para filho maior de 21 anos.

 A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

 Cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo prestado
compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo a confiança do juiz, ou seja, há
presunção de legitimidade dos laudos oficiais em face dos laudos particulares.

  Nessas matérias que envolvem invalidez, o juiz deve, e na prática é o que se observa,
considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza técnica do
exame.

Assim sendo, vê-se que não se mostra preenchido o requisito da relação de dependência entre
o instituidor da pensão e a parte autora.

Por não preencher todos os requisitos legais, a concessão do benefício de pensão por morte
deve ser negada à demandante.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. ...

P.R.I
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A perícia do juízo (Evento 15) constatou que a autora é portadora de
toxoplasmose ocular. Concluiu que há incapacidade para qualquer tipo de trabalho de forma
permanente desde janeiro de 2015.

A autora nasceu em 18/4/1981. 

O óbito do pai da autora ocorreu em 02/07/2011; portanto a recorrente não era
inválida ao tempo do óbito.

A recorrente alega que possui a doença desde os cinco anos de idade, conforme
laudos acostados aos autos. De fato, os laudos indicam a presença da doença desde criança,
entretanto não atestam incapacidade e/ou invalidez.

O CNIS da autora revela o exercício de atividade laborativa desde 1999 até o
ano de 2016, do que se denota que a autora trabalhou após o óbito do pai. Consta na certidão
de casamento da autora, realizado em 2016, a profissão de auxiliar de costura.

Em suma: há evidências probatórias no sentido de que a autora estava capaz
para o trabalho em 2011, quando do óbito do pai; e vários anos depois.

Nessas condições, a sentença merece ser mantida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que
fixo no montante de 10% sobre o valor da causa, observada, portanto, a condição suspensiva
prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266618v4 e do código CRC 69b235be.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5018137-52.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IRACEMA SCHIMITH MENDES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR EM RELAÇÃO AO FILHO
FALECIDO. MERO AUXÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por IRACEMA SCHIMITH
MENDES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por
morte. Alega em suas razões o que se segue: (i) o juízo a quo por entender que o início de
prova material não era suficiente para a comprovação da dependência econômica indeferiu a
produção de prova testemunhal incorreu em cerceamento de defesa; (ii) a documentação
comprova que o filho falecido trabalhava e ajudava no sustento da casa em que residia com a
sua genitora; (iii) apesar de não possuir CTPS anotada na época do óbito em 25/08/1996, o
segurado instituidor trabalhou até o fim da sua vida, o que esperava comprovar através de
prova testemunhal; (iv) o Superior Tribunal de Justiça admite que a prova testemunhal é
suficiente para comprovar a dependência econômica da mãe em relação ao filho.

A sentença está assim fundamentada:

 

Na ação em tela, pretende a parte autora a concessão de benefício previdenciário de pensão
por morte, em decorrência do falecimento do filho, Cladys Schimit Mendes, ocorrido
em 25.8.1996.

Para fundamentar a sua pretensão, afirma que na condição de genitora do falecido sempre
dependeu de seu auxílio financeiro, e que desde o seu falecimento o sustento da família vem
sendo severamente prejudicado.

O requerimento administrativo foi indeferido por falta de qualidade de dependente (DER:
17.8.2017; NB: 162.322.370-6).

O óbito e qualidade de segurado do de cujus estão comprovados nos autos.

De acordo com a documentação apresentada, o extinto, na época do óbito, tinha 19 anos de
idade, manteve vínculo de emprego de dezembro de 1994 até julho de 1995, o que lhe garantiu
a manutenção da qualidade de segurado até 15.9.1996, data posterior ao óbito (art. 15, da Lei
8.213/91). Ademais, era solteiro e residia no mesmo endereço da autora, sito à Rua Antônio
Aleixo, número 470, Vitória/ES.

A controvérsia, na hipótese, cinge-se à comprovação da qualidade de dependente da parte
autora, na condição de mãe do segurado instituidor.
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Sabe-se, que para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os
genitores e o segurado falecido deve ser comprovada não podendo ser presumida.

A Lei nº 8.213/91, ao dispor sobre os dependentes dos segurados, assim prescreve:

“Art. 16 São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de
dependentes do segurado:

(...) 

II - os pais;  (...).

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada”.

No caso, muito embora haja demonstração de endereço comum, pela análise aos CNIS da
parte autora e do extinto, por certo, o filho falecido era quem dependia financeiramente da
mãe quando do óbito.

O falecido, na data do óbito, tinha 19 anos de idade, era solteiro e possuía apenas um único
vínculo de emprego registrado na CTPS e CNIS, com duração de pouco mais de sete meses
(dezembro de 1994 a julho de 1995) e renda mensal equivalente à um salário-mínimo.

Já a autora, desde 1982 até julho de 1997, ou seja, após o falecimento do filho, manteve
diversos vínculos empregatícios (intercalados), contribuindo para o Regime Geral da
Previdência Social na qualidade de segurada empregada; e a partir de 2003 até 2012, como
contribuinte individual. Atualmente, é beneficiária de aposentadoria por invalidez com DIB em
abril de 2012 e renda mensal de quase dois mil reais (R$ 1.929,02).

Vê-se, portanto, que na época do óbito, o de cujus estava desempregado e, por via de
consequência, não auferia renda, sendo, provavelmente, a autora, já que estava empregada,
quem suportava com as despesas da casa e o sustento do filho.

Nesse caso, ainda que a prova testemunhal seja favorável à alegação da autora, reputo que
não havia dependência econômica dela para com o filho falecido. Repito, pelo contrário, ele
quem dependia da mãe na época de seu falecimento.

É importante esclarecer, ainda, que quando o legislador elegeu a dependência econômica
como um dos requisitos necessários à concessão do benefício pensão por morte, teve por
finalidade amparar aqueles cuja renda familiar ficaria desfalcada de forma relevante com a
morte de um de seus membros, embora não necessariamente reduzida a zero,
situação não evidenciada nos autos.

Portanto, sem respaldo a pretensão autoral, uma vez que não ficou comprovada a sua
dependência econômica para com o segurado instituidor do benefício pensão por morte.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução de
mérito, no termos do art. 487, I, do CPC.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º, da Lei
nº 10.259/01).
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Em sendo apresentado Recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões.
Vindas estas, ou certificado pela Secretaria sua ausência, remetam-se os autos à Turma
Recursal.

Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Para configuração de dependência econômica a renda do filho falecido deveria,
em tese, ser superior à renda da parte autora (mãe). Portanto, possuindo o filho falecido renda
menor ou equivalente, inexiste dependência financeira entre eles. Trata-se de mero auxílio
econômico, que não enseja a concessão de pensão por morte. No caso, consta nos autos que a
parte autora à época do óbito (25/08/1996) era segurada empregada enquanto o filho estava
desempregado.

Observa-se que o segurado falecido possuía apenas 19 (dezenove) anos quando
foi a óbito. Possui apenas um vínculo empregatício com carteira assinada no período de
01/12/1994 a 26/07/1995.

Pretendia a parte autora utilizar-se da prova testemunhal para provar fatos
ocorridos há mais de 20 (vinte) anos. Ainda que as testemunhas confirmassem a versão da
autora de que o filho trabalhava sem carteira assinada, não é crível que a autora fosse
dependente economicamente de um filho de 19 anos, que trabalhou com carteira assinada por
um curto período e considerando ainda que a autora sempre possuiu vínculos regulares de
emprego, conforme se denota da análise do CNIS (fl. 1 do evento 6).

Neste contexto, seria inócua a produção de prova testemunhal, pelo que não
restou configurado o cerceamento de defesa.

À luz destes fatos e da ausência de prova documental, denota-se que não havia
verdadeira dependência econômica da parte autora em relação ao filho, mas sim um mero
auxílio econômico por ele prestado.

Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência da TNU:

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO PAI EM RELAÇÃO AO FILHO NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO AMPARADO NA ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. COTEJO ENTRE AS RENDAS AUFERIDAS PELO REQUERENTE E
PELO FILHO FALECIDO. SÚMULA 42/TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se
de pedido de uniformização interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela 1ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo que deu
provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS com base no fundamento de que: No
caso em exame, sustenta o INSS que não restou devidamente comprovada a dependência
econômica da parte autora com o instituidor, devendo, em razão disso, ser reformada a
sentença. Com razão o recorrente. Isso porque não se verifica dos autos prova material acerca
da dependência econômica do autor com seu falecido filho. O único documento anexado aos
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autos pela autora apenas comprova que ela e o instituidor moravam no mesmo endereço, ou
seja, tinham residência em comum e isso é insuficiente para caracterizar a dependência
econômica, pois é ordinário que aqueles que vivem na mesma residência contribuam para os
gastos da casa. Ademais, conforme documento anexado na petição inicial o autor recebe
aposentadoria por idade, evidenciando renda própria. Por falta de prova material a prova
testemunhal não pode ser considerada de forma isolada, motivo pelo qual não é possível
manter a sentença. 2. A parte autora, em seu incidente de uniformização, alegou que o
fundamento adotado pela origem contraria a jurisprudência dominante no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça que admite a comprovação de dependência econômica para fins de
concessão de pensão por morte mediante prova exclusivamente testemunhal (REsp 543423;
REsp 720145; REsp 182420; e REsp 296128). Cita julgados desta Turma Nacional no mesmo
sentido (Pedilefs 200361841042423 e 200270030047911). 3. A Juíza Federal Coordenadora
das Turmas Recursais de São Paulo admitiu o incidente e determinou o retornou dos autos ao
relator para fins de juízo de retratação. 3.1 Em novo acórdão, a Turma Recursal de origem
assim apreciou a questão (grifei): Nos termos do artigo 14, §2º, da Lei 10.259/2001, “Caberá
pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas pro Turmas Recursais na interpretação
da lei”. Foi determinada a devolução à origem de todos os recursos com o mesmo objeto para
manutenção ou adequação do julgado ao segundo entendimento: É firme a orientação no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comprovação da dependência econômica dos
pais em relação aos filhos não exige início de prova material, podendo se dar por meio de
prova testemunhal. A respeito, confira-se: STJ, AgRg no AREsp 38.149/PR, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012. A Turma Nacional de
Uniformização, perfilhando idêntico juízo, pacificou o entendimento de que não há previsão
legal a amparar a exigência de prova material para a demonstração da dependência
econômica dos pais em relação aos filhos, firmando a tese que é possível a sua comprovação,
exclusivamente, por prova testemunhal. Neste sentido, confira-se: TNU, PEDIDO n.º
2003.61.84.10.4242-3/SP, Relator: JUÍZA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, j.
27/03/2009, DJU 07/07/2009. Mantenho o julgado por estar em consonância com a orientação
da TNU. A prova demonstra que não havia dependência econômica já que a parte autora é
benefíciária de aposentadoria por idade desde 1993 e o segurado, falecido em 28/09/2009,
era beneficiário de um auxílio-doença no valor de um salário mínimo. Portanto, o conjunto
probatório existente não demonstra a existência de dependência econômica já que à época
do óbito a parte autora possuía economia própria e percebida renda de valor idêntico ao do
segurado falecido, não podendo assim ser considerada sua dependente. 3.2 Em razão de não
ter havido juízo de retratação, os autos vieram remetidos a esta Turma Nacional. 4. Entendo
que o incidente não comporta conhecimento. 5. O primeiro acórdão proferido pela Turma
Recursal paulista, de fato, aplicou orientação contrária à jurisprudência dominante no âmbito
do C. STJ, bem como desta TNU, que autorizam a comprovação da dependência econômica
por prova testemunhal, exclusivamente. 6. Todavia, o segundo acórdão proferido amparou-se
na convicção do julgador de que o conjunto probatório não demonstra a existência
de dependência econômica do pai em relação ao filho falecido considerando o fato do
requerente auferir renda própria, cujo valor se igualava aos rendimentos do filho, razão pela
qual entendeu o relator da origem não configurada a alegada relação de dependência
econômica. 7. Portanto, à vista desses últimos fundamentos, deixo de conhecer o pedido de
uniformização forte na Súmula n. 42/TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização
que implique reexame de matéria de fato.”). PEDILEF 00001873120104036307, JUIZ
FEDERAL JOÃO BATISTA LAZZARI, TNU, DOU 09/10/2015.

Nesse contexto, a sentença merece ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000254068v12 e do código CRC f6afedf3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5006844-85.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IZAK SCHAFFEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHO
RURAL EXERCIDO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº
11/1971, CUJA PREVISÃO ERA DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR VELHICE APENAS A UM MEMBRO DA
FAMÍLIA QUE COMPROVASSE SER ARRIMO OU CHEFE DE
FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA
ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por IZAK SCHAFFEL em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Alega em suas
razões que tem direito ao benefício com base no princípio da igualdade sedimentado na
Constituição da República e em decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização
(TNU) no ano de 2017 (PEDILEF 05006503520124058102).

A sentença está assim fundamentada:

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Passo a decidir.

Nestes autos, a parte autora busca a concessão de benefício de pensão por morte em razão do
falecimento de sua esposa, Sra. Adelia Bertha Emilia Krause Schaffel, ocorrido em
13/10/1990, ao argumento de que ela, à época, era trabalhadora rural em regime de economia
familiar.

O benefício requerido administrativamente, em 02/12/2017, foi indeferido por falta de
qualidade de dependente, uma vez que o cônjuge do sexo masculino só passou a ser
considerado beneficiário do RGPS, após a Lei n. 8.213/91 (fl. 18 do Evento 1, PROCADM6).

Na contestação, o INSS aduz, em síntese, que não existe direito à pensão por morte ao cônjuge
de trabalhadora rural que não era arrimo ou chefe de família antes da Lei n. 8.213/91, e que o
autor não comprovou o trabalho rural da falecida.

Em réplica, o autor sustenta que: (i) o óbito da Sra. Adelia Bertha Emilia Krause ocorreu após
a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, ou seja, em 13/10/1990, a qual
consagrou o princípio da igualdade entre homens e mulheres e, em decorrência disso,
estabeleceu a concessão do benefício de pensão por morte a ambos os cônjuges; (ii) o STF
firmou o entendimento de que tendo ocorrido óbito após a entrada em vigor da Constituição
Federal de 1988, o benefício de pensão por morte deve ser concedido ao esposo não inválido
em razão do princípio da isonomia; (iii) é devido à parte Autora uma renda mensal no valor
de um salário mínimo, em virtude do disposto no art. 201, inciso V e § 2º, da Constituição
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Federal de 1988; e (iv) fixação da DIB na data do óbito, nos temos da Lei 7.604/87, ou
subsidiariamente, na data do requerimento administrativo (02/12/2014), respeitada a
prescrição quinquenal.

Por sua vez, o Ministério Público Federal opinou pela realização de audiência de instrução,
para a comprovação do exercício de atividade rural pela falecida, tendo em vista o disposto
nos artigos 5º, inciso II e art. 201, caput, ambos da Constituição da República de 1988.

Pois bem.

Conforme se percebe, o falecimento da esposa do Autor ocorreu antes do advento da Lei nº.
8.213/1991, de forma que o benefício de pensão por morte ora postulado deve obedecer às
regras vigentes à época do óbito – vide Súmula nº. 340 do STJ, que nada mais faz do que
ratificar o princípio do “tempus regit actum”–, isto é, às disposições constantes da Lei nº.
3.807/60, da Lei Complementar nº. 11/71 e dos Decretos nºs. 83.080/79 e 89.312/84.

Se é certo que, após a nova ordem constitucional, a inexistência da condição de “marido
inválido” não pode consubstanciar óbice à concessão do benefício, por representar ofensa ao
princípio da isonomia, também é correto que a alteração produzida pelo texto constitucional
em vigor não modificou as regras de caracterização da qualidade de trabalhador rural
existentes antes do advento da Lei nº. 8.213/91.

Desta feita, veja-se o que diziam, a propósito, a Lei Complementar nº. 11/71 e o Decreto
83.080/79:

Lei Complementar nº. 11/71:

Art. 3º São beneficiários do Programa de Assistência instituído nesta Lei Complementar o
trabalhador rural e seus dependentes.

§ 1º Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei Complementar:

(...)

b) o produtor, proprietário ou não, que sem empregado, trabalhe na atividade rural,
individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros
da família indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mutua dependência
e colaboração. (...)

Art. 4º A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equivalente a 50%
(cinqüenta por cento) do salário-mínimo de maior valor no País, e será devida ao trabalhador
rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a mais de um componente da unidade
familiar, cabendo apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo.

Decreto nº. 83.080/79:

Art. 275. São beneficiários da previdência social rural:

I - na qualidade de trabalhador rural:

(...)
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b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, exerce atividade rural,
individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros
da família indispensável a própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência
e colaboração;

(...)

Art. 298. A pensão por morte do trabalhador rural é devida aos seus dependentes, a contar da
data do óbito, e consiste numa renda mensal de 50% (cinqüenta por cento) do maior salário-
mínimo do País, arredondada a fração de cruzeiro para a unidade imediatamente superior.

Parágrafo único. Somente fazem jus a pensão os dependentes do trabalhador rural chefe ou
arrimo da unidade familiar falecido depois de 31 de dezembro de 1971, ou, no caso de
pescador, depois de 31 de dezembro de 1972.

Em vista disto, há de se reconhecer que, em 13/10/1990 (dia do óbito da esposa do
Autor), para que determinada pessoa fosse considerada como trabalhadora rural segurada
da Previdência Social, era necessário que ela fosse a chefe da família. Ou seja, dentro de um
grupo que se dedicasse à atividade rural em regime de economia familiar, apenas um deles
era considerado como segurado, enquanto que os demais eram seus dependentes.

Para comprovar a atividade rural exercida por sua esposa o autor juntou aos autos os
seguintes documentos: (i) certidão de casamento, lavrada em 06/02/1959, onde consta a
profissão do autor, marido da instituidora, como lavrador; (ii) carteira do INAMPS da
falecida, validada nos anos de 1989 e 1990, cadastrada como dependente; (iii) registro de
imóvel rural adquirido pelo autor, no ano de 1971, situado na localidade denominada
Caramuru, Município de Santa Leopoldina/ES; (iv) certidão de casamento de um dos filhos do
autor, Adilson Schaffel, lavrada no ano de 1987, onde consta a profissão do filho como
agricultor; e (v)comprovantes de residência do autor, entre os anos de 1985 a 1990, onde se
infere endereço na localidade denominada Caramuru, zona rural.

Realizada audiência de instrução e julgamento (Evento 28), foram colhidos os seguintes
depoimentos:

Depoimento pessoal: tem 83 anos; foi casado com Adélia; o casamento foi em 1959; teve 11
filhos com Adélia; antes de casar, comprou 30 hectares propriedade rural em Santa
Leopoldina; morava e trabalhava nessa propriedade; em cultivo de café, milho e feijão; Adélia
trabalhava no meio rural; autor trabalhava com boi, puxando madeira para quem precisasse;
os filhos ajudavam no meio rural; autor é aposentado como trabalhador rural; Adélia
trabalhava na roça quando faleceu; não tinha meeiros na propriedade; pagava diárias de vem
em quando; sua propriedade tem um pedaço grande de mata virgem (área de reserva); autor
trabalhava no cultivo também “.

Primeira testemunha, Rodolfo Holz Filho: depoente mora em Caramuru, entre Santa Maria e
Santa Leopoldina; conhece o autor há muitos anos, quando já era casado com Adélia;
depoente é proprietário; autor também é proprietário, vizinho; propriedade do autor é
pequena e tem área de mata virgem; Adélia faleceu há 30 anos e trabalhava na roça com o
marido, e os filhos; ele tinha bois para gasto.

Segunda testemunha Izidoro Ponath: depoente mora em Caramuru, entre Santa Maria e Santa
Leopoldina, onde é proprietário; conhece o autor há muitos anos, quando já era casado com
Adélia; autor também é proprietário, vizinho; propriedade do autor é pequena e tem área de
mata virgem; Adélia faleceu há muitos anos e trabalhava na roça com o marido.
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E terceira testemunha Emilio Hufner: depoente mora em Caramuru, entre Santa Maria e Santa
Leopoldina, onde é proprietário; conhece o autor há muitos anos, quando já era casado com
Adélia; autor também é proprietário, vizinho; propriedade do autor; Adélia faleceu há muitos
anos e trabalhava na roça com o marido, e os filhos; eles trabalhavam com café, milho e
feijão.

In casu, em nenhum momento o autor alega que sua esposa deveria ser considerada a chefe
ou o arrimo da família. Pelo contrário, o que se infere dos autos é que o autor, proprietário
de imóvel rural, aposentado por idade, na condição de trabalhador rural, era quem
ostentava a condição de “chefe da família”.

De mais a mais, ainda que o autor reputasse a sua esposa esta condição de chefia da família,
decerto que os documentos trazidos aos autos afastariam a alegação. Ora, além de ter sido
qualificada como doméstica em suas certidões de casamento e óbito (fls. 1 e 2 do Evento 1,
PROCADM4), a falecida esposa do Autor foi cadastrada no INAMPS como sua dependente
(fl. 11 do Evento 6, PROCADM2), o que afasta qualquer possibilidade de que fosse
considerada como condutora do núcleo familiar.

O posicionamento aqui adotado é corroborado pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE
TRABALHADORA RURAL. DESCABIMENTO. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA
DA LEI 8.213/91. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por força do
princípio tempus regit actum, a lei que a rege a concessão de benefício por morte é aquela
vigente quando da ocorrência do fato gerador, ou seja, a data do óbito do segurado. 2. In
casu, quando do óbito, em junho/1990, a legislação vigente – art. 298, parágrafo único, do
Decreto 83.080/79 – exigia, para concessão do benefício de pensão por morte ao cônjuge
varão de trabalhadora rural, a comprovação de que a falecida esposa fosse chefe ou arrimo
de família. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso especial conhecido e
improvido. (REsp 413.221/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 460) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À LEI 8.213/91.
APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À DATA DO ÓBITO - LEI 3.807/60. LEIS
COMPLEMENTARES 11/71 E 16/73. APLICAÇÃO DO DECRETO 83.080/79. MARIDO NÃO
INVÁLIDO. DEPENDENCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA
DA FALECIDA ESPOSA NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. 1. Segundo a
orientação jurisprudencial, deve-se aplicar, para a concessão do benefício de pensão por
morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor. Precedentes. 2. O óbito da esposa
do autor ocorreu em 02/03/1982, ocasião em que estava vigente a Lei 3.807/60, que expediu
nova edição de Consolidação das Leis da Previdência Social, onde eram considerados
dependentes do segurado: "I - a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer condição,
quando inválidos ou menores de 18 (dezoito) anos, as filhas solteiras de qualquer condição,
quando inválidas ou menores de 21 (vinte e um anos)" 3. Alegislação vigente à data do óbito
(Decreto 83.080/79 e LC 11/71, art. 3º,§º, b) considerava trabalhador rural apenas o
produtor, proprietário ou não, que trabalhasse em regime de economia familiar, que
ostentasse a condição de chefe ou arrimo da família. Os demais integrantes da unidade
familiar eram dependentes. Precedentes. 4. No presente caso, na certidão de casamento
consta a profissão da nubente como "doméstica" e a certidão de óbito informa a profissão da
de cujus como "do lar", não podendo ser considerados início razoável de prova material
quanto à qualidade de chefe da unidade familiar da falecida, além de inexistir qualquer prova
de que o Autor fosse considerado inválido à época do óbito de seu cônjuge. 5. O Autor não faz
jus ao benefício de pensão por morte, previsto nas das Leis Complementares 11/71, 16/73 e
Decreto 73.617/74, tanto porque não houve demonstração de invalidez, como porque à época
do óbito não era possível reconhecer essa relação de dependência, na forma determinada
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pela Lei 3.807/60, que dispunha sobre a Lei Orgânica da Previdência Social e Decreto
83.080/79. 6. Apelação desprovida. (AC, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES
MARQUES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:03/02/2012 PAGINA:475.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBITO
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MARIDO NÃO INVÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO CONJUGE VIRAGO E DE
DEPENDENTE DO CONJUGE VARÃO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão de benefício de pensão
por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 304/STJ). 2.
A legislação vigente à data do óbito (07.12.1984) considerava trabalhador rural apenas o
produtor, proprietário ou não, que trabalhasse em regime de economia familiar, que
ostentasse a condição de chefe ou arrimo da família. Os demais integrantes da unidade
familiar eram dependentes. Não é que se ter, portanto, comprovada a condição de segurada
especial da de cujus tendo em vista não ser o marido inválido à data do óbito, sendo,
portanto, somente o cônjuge varão tido como segurado especial. 3. Demais, o autor nem
mesmo alegou eventual invalidez na data do óbito de sua esposa, o que impede por completo a
concessão da pensão pretendida, em face, também, da inexistência da condição de dependente
da de cujus, pois que vigente à data do óbito o Decreto 89.312/84, que aprovou o Regulamento
dos Benefícios da Previdência Social, e determinou em seu art. 10 que: "Consideram-se
dependentes do segurado: I - a esposa, o marido inválido, (...)". 4. Remessa oficial provida.
(REO 200601990438890, JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:07/07/2011 PAGINA:165.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO de SEGURADA ANTERIOR À LEI
8.213/91. EXTENSÃO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO.
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO da DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte,
previsto no art. 74 da Lei nº 8.213/91, está condicionada ao preenchimento cumulativo de três
requisitos: comprovação do óbito, qualidade de segurado do falecido e relação de
dependência do(s) requerente(s). 2. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou
improcedente o pedido de pensão por morte, pois não reconheceu a sujeição econômica do
autor em relação à falecida, instituidora da pensão. 3. Por força do princípio "tempus regit
actum", a lei que rege a concessão do benefício por morte é aquela vigente quando da
ocorrência do fato gerador, ou seja, na data do óbito do segurado. No presente caso,
observa-se que, quando do óbito (16.05.1991), a legislação vigente era o Decreto nº 89.312,
de 1984, que exigia, para concessão do benefício de pensão por morte ao cônjuge varão de
trabalhadora rural, a comprovação de que a falecida fosse chefe ou arrimo de família,
situação inocorrente na espécie 4. Conforme precedentes do STF , a extensão do direito à
pensão por morte ao marido não inválido, independentemente de comprovação da sua
dependência econômica para com a esposa falecida, não decorre automaticamente do
princípio previsto no inciso I do art. 5º da CF/88, mas depende de lei específica, no caso a
Lei 8.213/91. 5. O requerente não trouxe aos autos qualquer prova de sua dependência
econômica, sendo incabível a concessão da pensão por morte por ele requerida. 6. Quanto aos
filhos Lorane Railey Curcino Xerente (nascida em 09.07.1989), Wanderlan Curcino Xerente
(nascido em 09.08.1990 e registrado em 27.09.1991) e Neilton Curcino Xerente (nascido em
11.1981), observa-se que eles não figuram no pólo ativo da relação processual. 7. Sentença
mantida pelos próprios fundamentos. 8. Sem custas. Precedentes da Turma. 9. Sem
condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
(Processo 871841200840143, MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, TR1 - 1ª
Turma Recursal - TO, DJTO 27/10/2009.) (destaquei)

Destaco que a aplicação imediata do art. 201, inciso V, da CF – referendada pelo STF – diz
respeito à impossibilidade de se exigir que o homem, para ser considerado como dependente
da esposa, tenha que estar inválido para o trabalho, regra que constava do regime
previdenciário da época. Com efeito, o referido dispositivo assim prevê:
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Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e
dependentes, observado o disposto no § 2º.

Ou seja, homem e mulher podem ostentar tanto a condição de segurado(a) quanto de
dependente, não podendo a lei estabelecer, por razões de sexo, discriminação em desfavor de
algum deles.

Ocorre que esta não é a discussão travada neste processo.

A questão posta a julgamento não é definir se o autor era ou não dependente da falecida,
mas, sim, se esta era ou não segurada segundo as regras vigentes à época de seu óbito –
 discussão que, por óbvio, precede o primeiro questionamento.

A toda evidência, o referido dispositivo constitucional não tem densidade normativa para dizer
quais critérios devem ser considerados na tarefa de se definir quem é ou não segurado da
previdência social. Tal mister, como se vê do caput do art. 201, é relegado à legislação
infraconstitucional, à qual cabe concretizar o sistema previdenciário previsto pela
Constituição, sempre atenta às normas básicas definidas no texto constitucional – entre elas, a
necessidade de se respeitar a igualdade de sexo em relação a direitos previdenciários, salvo
nas hipóteses expressamente excepcionadas pela CF.

Neste sentido, enquanto não entrou em vigor a Lei n. 8.213/91, a matéria permaneceu
regulamentada pela legislação então vigente à época da promulgação da Carta Cidadã, isto é,
permaneceu em vigor a ideia de que, dentro de uma família que trabalhasse em regime de
economia familiar, apenas um de seus membros seria considerado como “segurado” da
previdência social – no caso, aquele que fosse o “arrimo de família”, fosse homem ou
mulher –, enquanto que os demais seriam qualificados como “dependentes” deste segurado.

Em razão disso, entendo que, no caso dos autos, o regime previdenciário vigente à época do
óbito da Sra. Adelia Bertha Emilia Krause Schaffelnão garantia o direito, ao autor, de
receber pensão por morte pelo falecimento de sua esposa.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito da demanda, nos
termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da
Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Em resumo, a sentença julgou improcedente o pedido, acolhendo os
fundamentos expostos pelo INSS na contestação, que alegou que anteriormente à vigência da
Lei nº 8.213/91 vigia o Decreto nº 83.080/79, o qual previa que a aposentadoria por velhice
era devida exclusivamente ao trabalhador rural que fosse o chefe ou o arrimo de família.
Salientou ainda que, no caso concreto, o chefe de família era o marido da falecida e, portanto,
esta era enquadrada como dependente, de modo que a esposa do autor jamais ostentou a
qualidade de segurada especial. Concluiu que, se a falecida não possuia a qualidade de
segurada especial não é possível a instituição de pensão por morte em favor do autor.

Nesse sentido, é inócua a argumentação trazida pelo recorrente em suas razões
acerca do entendimento jurisprudencial do STF e da TNU que, com base no princípio da
igualdade estendeu ao cônjuge varão não inválido o benefício de pensão por morte em caso
de falecimento da esposa, ocorrido após a vigência da Constituição da República de 1988 e
antes da entrada em vigor da Lei nº 8.213/1991.

Como bem ressaltado na sentença, a discussão acerca da qualidade de segurado
da falecida precede a questão da qualidade de dependente do cônjuge varão.

Assim sendo, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
porquanto encontra-se em consonância com o entendimento da TNU  que "decidiu pela
exigência da condição de arrimo de família para a concessão de aposentadoria por idade a
rurícola, no regime da LC n.º 11/71" (PEDILEF 50037437120124047013, JUÍZA
FEDERAL ITÁLIA MARIA ZIMARDI ARÊAS POPPE BERTOZZI, TNU, DOU 13/09/2016.).

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários
advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa. Fica, todavia, suspensa a
exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil tendo
em vista a concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000255146v16 e do código CRC a8f25f9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5005937-13.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADRIANA DALMAZIO DE OLIVEIRA VIEIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
(AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DA
QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por ADRIANA DALMAZIO DE
OLIVEIRA VIEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
pensão por morte. Alega em suas razões que o seguro desemprego tem natureza de benefício
previdenciário. Argumenta, assim, que diante desta natureza, o período de graça somente
deve ter início, em caso de desemprego involuntário, após o pagamento da última parcela do
seguro desemprego. Aduz que se contado o período de graça após o recebimento de tal
benefício (07/2010) e considerando a prorrogação do período de graça por 24 (vinte e quatro)
meses, restaria mantida a qualidade de segurado na data do óbito (05/08/2012).

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder pensão por morte. 

A autora é filha de Adriano de Oliveira Vieira (evento 1_RG6). O pai da autora faleceu em
5/8/2012 (evento 1_CERTOBT4).

A autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte em 5/9/2012. O INSS se
recusa a conceder o benefício alegando que o pai da autora não detinha a qualidade de
segurado na data do óbito. 

O segurado que para de contribuir para a Previdência Social mantém a qualidade de
segurado até 12 meses depois da cessação das contribuições (art. 15, II, Lei nº 8.213/91). Esse
período de 12 meses - que se convencionou denominar período de graça - começa a correr a
partir do dia seguinte ao do término do prazo fixado para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo estipulado pelo inciso II (art.
15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término do prazo
(art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de contribuir
para o sistema deveriam automaticamente ficar desamparados em relação às prestações
previdenciárias. No entanto, a lei prevê que o segurado mantém temporariamente todos os
seus direitos independentemente de contribuições. A esse período em que o segurado, mesmo
sem verter contribuições, conserva direitos perante a previdência social dá-se o nome de
período de graça. Depois de expirado o período de graça, ocorre a perda da qualidade de
segurado. A lei prevê os seguintes prazos para manutenção da qualidade de segurado sem
contribuições:
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                                                                   Período de graça

 

 

Prazo mínimo do período de graça: 12 meses. O segurado que deixar de exercer atividade
remunerada abrangida pela previdência social, ou que estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração, mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação de benefício
por incapacidade ou após a cessação das contribuições (art. 15, incisos I e II, da Lei nº
8.213/91).

 

1ª hipótese de prorrogação do período de graça. O prazo pode ser prorrogado para 24
meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que
acarrete a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91).

 

2ª hipótese de prorrogação do período de graça. Esses prazos de 12 e de 24 meses são
acrescidos de mais 12 meses (podendo, então, chegar a até 36 meses) se, depois da última
contribuição para a previdência social, o segurado ficou desempregado (art. 15, § 2º, da Lei
nº 8.213/91).

Após a cessação das contribuições, conta-se o prazo de 12 meses. A perda da qualidade de
segurado ocorre no dia 16 do segundo mês seguinte ao do término do prazo (art. 15, § 4º, Lei
nº 8.213/91; art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O último vínculo de emprego do pai da autora findou-se em 29/3/2010 (evento 9_PROCADM2,
fl. 18). Após essa data, não há registro de novo contrato de trabalho ou recolhimento de
contribuição previdenciária. 

Desse modo, o pai da autora teria mantido a qualidade de segurado até 15/5/2011.

A autora, contudo, alegou que o pai foi demitido sem justa causa e recebeu seguro-desemprego
após a rescisão do último contrato de trabalho. Ocorre que, ainda que seja comprovada a
situação de desemprego involuntário do pai da autora, ele teria mantido a qualidade de
segurado somente até 15/5/2012. A perda da qualidade de segurado, nesse caso, ainda assim
teria se consumado antes do óbito, ocorrido em 5/8/2012.

A autora ainda sustentou que o seguro-desemprego é espécie de benefício previdenciário.
Por essa razão, a qualidade de segurado do pai estaria preservada durante o período de
recebimento de seguro-desemprego, na forma do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91. Por
conseguinte, o período de graça deveria ser computado após o término do recebimento do
seguro-desemprego.

O art. 15, I, da Lei nº 8.213/91 dispõe que mantém a qualidade de segurado sem limite de
prazo quem está em gozo de benefício. Essa norma deve ser interpretada no sentido de que
os benefícios previstos na própria Lei nº 8.213/91 justificam a prorrogação do período de
graça. Benefícios previstos em outras leis, ainda que tenham natureza previdenciária, não
justificam prorrogação do período de graça. A obtenção de seguro-desemprego já tem
influência decisiva no prolongamento da manutenção da qualidade de segurado ao permitir
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a prorrogação do período de graça por mais doze meses. Admitir que o benefício de seguro-
desemprego também influa no adiamento do termo inicial da contagem do período de graça
implicaria indevidamente extrair duplicidade superposta de efeitos jurídicos de um único
fato.

Descartada a qualidade de segurado do pai na data do óbito, a autora não tem direito à
pensão por morte. Acolho o parecer do Ministério Público Federal pela improcedência do
pedido. 

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. 

...

A sentença, corretamente, fixou que o período de graça não se inicia somente após o término
do recebimento do seguro desemprego.

Nesse mesmo sentido decidiu a Turma Suplementar do TRF da 4ª Região no Paraná, verbis:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO.
PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA NA HIPÓTESE DE
PERCEPÇÃO DE SEGURO-DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. A parte autora faz jus à concessão do salário-maternidade quando
demonstradas a maternidade, a atividade rural e a qualidade de segurada especial durante o
período de carência. 2. Não comprovada a manutenção da condição de segurada, porquanto
cessado o período de graça previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/91 anteriormente à época do
parto. 3. A percepção de seguro-desemprego não prorroga o período de graça previsto no
inciso I, do art. 15 da Lei 8.213/91, apenas serve como prova do desemprego para fins de
prorrogação de 12 (doze) meses prevista no art. 15, §2º da Lei de Benefícios.  4. O
reconhecimento da natureza previdenciária do seguro-desemprego não implica, na
possibilidade de percepção cumulativa e sucessiva das regras dos incisos I e II do artigo 15 da
8.213/91, seguidas da prorrogação do §2º do mesmo dispositivo. (PEDILEF
00011987420114019360, JUÍZA FEDERAL ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO,
TNU, DOU de 31/05/2013) 5. Honorários advocatícios majorados, de ofício. 

(TRF4, AC 5001706-27.2018.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 09/10/2018)

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram devidamente
analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão do magistrado a
quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários
advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa. Fica, todavia, suspensa a
exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil tendo
em vista a concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000256308v8 e do código CRC 3d85e131.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5005751-87.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FILIPE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR)

RECORRENTE: GABRIEL OLIVEIRA CARDOSO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRENTE: VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA CARDOSO (PAIS) (AUTOR)
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE
SEGURADO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por VERA LUCIA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA CARDOSO em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Alega em suas razões que o
falecido havia vertido mais de 180 (cento e oitenta) contribuições e de acordo com
informações constantes no CNIS e na CTPS do autor constam mais de 25 (vinte e cinco) anos
de contribuição. Sustenta que a falta da qualidade de segurado ao tempo do óbito não pode
prejudicar os dependentes legais do instituidor de receber o benefício de pensão por morte.

A sentença está assim fundamentada:

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Nestes autos, os autores buscam a concessão de benefício de pensão por morte, em razão do
falecimento de Antônio Macedo Cardoso (marido e pai dos autores), ocorrido em 05/05/2018
(Evento 1, CERTOBT10).

O benefício requerido administrativamente (NB 21/166.866.282-2) foi indeferido ao
argumento de que o falecido perdeu sua qualidade de segurado antes do óbito (Evento 1,
INDEFERIMENTO8).

Para fundamentar sua pretensão, a parte autora alega, em suma, que a fundamentação da
Autarquia não merece prosperar, porque a perda de qualidade de segurado não causa
impedimento ao recebimento de pensão por morte quando já teria sido preenchido os
requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade pelo de cujus, nos termos do
art. 102, da Lei n. 8.213/91.

Pois bem.

O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91 e para sua
concessão é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) ocorrência da morte;
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b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e

c) condição de dependente de quem pleiteia o beneficio.

Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei 8.213/91, assim, prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

A condição de dependente dos autores e a comprovação do óbito estão caracterizadas nos
autos, conforme documentos coligidos aos autos (certidão de óbito e nascimento – Evento 1,
docs. 10, 11, 13 e 14).

A discussão, então, restringe-se na necessidade ou não de comprovação da qualidade de
segurado do instituidor do benefício na data do óbito.

Quanto à alegação de que a qualidade de segurado seria requisito dispensável em se tratando
de pensão por morte, em vista da desnecessidade da carência à concessão deste benefício,
impossível chancelá-la.

Na realidade, tal percepção parte de um entendimento equivocado do artigo 102 da Lei nº.
8.213/91, em sua redação original, in verbis:

Art. 102. A perda da qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos
exigíveis para a concessão de aposentadoria ou pensão não importa em extinção do direito a
esses benefícios.

De fato, após a promulgação da Lei de Benefícios, alguns operadores do Direito passaram a
entender que o supracitado artigo, ao estabelecer que a perda da qualidade de segurado não
importa em extinção do direito à pensão por morte, conferiria ao dependente o direito de
receber dito benefício, mesmo o instituidor tendo falecido após perder a qualidade de
segurado.

Concessa maxima venia, nada mais impróprio.

Ora, a pensão por morte é benefício direcionado aos dependentes econômicos do segurado ou
aposentado do RGPS. Logo, para que os dependentes econômicos possam ser habilitados
como pensionistas, é necessário que o de cujus seja segurado ou aposentado da Previdência
Social. Se o falecido, no momento do óbito, não possui uma dessas duas qualidades,
obviamente que seus dependentes não farão jus à pensão por morte. Entendimento contrário
levaria à absurda conclusão de que teria direito à pensão por morte a viúva de um senhor de
50 anos de idade que fez uma única contribuição previdenciária ao completar a maioridade
civil – relembre-se, carência e qualidade de segurado são institutos completamente diversos.
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A possibilidade de qualquer interpretação neste sentido foi afastada pela nova redação dada
ao citado art. 102 pela Lei n. 9.528/1997, senão vejamos:

Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a
essa qualidade. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja
concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época
em que estes requisitos foram atendidos. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a
perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos os requisitos para
obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 9.528, de
1997)

Com efeito, esta alteração veio esclarecer aquilo que a hermenêutica jurídica já indicava, uma
vez que nenhuma interpretação pode caminhar a uma tese absurda, completamente
desapegada dos elementos e princípios de um ordenamento. In casu, a tese discutida está
claramente distante do aspecto contributivo da Previdência Social brasileira, atrelando-se
mais a uma ideia de proteção previdenciária ampla e irrestrita, a qual não foi acolhida pela
Carta Magna de 1988 – este tipo de proteção é característica da Assistência Social, com a
qual não se confundem a Previdência Social e os benefícios que dela fazem parte.

E mesmo que esta tese fosse defensável, há de se ter em mente que o falecimento do Sr. Antônio
Macedo Cardoso ocorreu em 05/05/2018 (Evento 1, CERTOBT10), isto é, após a alteração
supracitada, inserida pela Lei n. 9.528 em 11.12.1997, o que leva ao completo afastamento da
pretensão, haja vista que, como é cediço, o instituto da pensão por morte se regula conforme
os moldes legislativos vigentes à época do óbito.

Em resumo, embora não seja exigido tempo mínimo de carência para a concessão do benefício
de pensão por morte, ele não é devido quando na data do óbito tenha ocorrido a perda da
qualidade de segurado.

É sabido também que a lei previdenciária põe a salvo o caso do falecido que mesmo que tenha
perdido a qualidade de segurado, consiga implementar os requisitos para obtenção de
aposentadoria quando do óbito, ou se for demonstrada a existência de incapacidade
laborativa permanente dentro do período de graça.

Nesse sentido, é a Súmula n° 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do
segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a
obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.”

Das informações contidas na CTPS (Evento 1, docs. 15 a 20) e no CNIS (fl. 14, do Evento 28,
CONT2), o falecido exerceu atividade laborativa entre abril de 1985 e janeiro de 2015,
somando 25 anos, 5 meses e 9 dias de tempo de contribuição, correspondente a 312
contribuições (fls. 17/18 do Evento 28, CONT3).

Todavia, muito embora o falecido já tivesse cumprido a carência necessária à concessão de
aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição (180 contribuições), ele não havia
implementado o requisito etário necessário à concessão daquele (65 anos de idade – homem),
visto que faleceu com apenas 51 anos de idade, tampouco 35 anos de tempo de contribuição
para este.

Melhor sorte não assiste aos autores, mesmo se aplicadas as hipóteses de prorrogação do
período de graça, previstas no art. 15, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 283

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art102
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art102%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art102%C2%A72


05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 469/599

5005751-87.2018.4.02.5001 500000257913 .V4 JES10672© JES10683

O de cujus possui vínculos empregatícios entre os anos de 1996 a 2015, com pequenas
interrupções que não acarretaram a perda da qualidade de segurado. Assim, resta evidente o
direito à prorrogação do prazo para 24 meses, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei n. 8213/91.

O último vínculo empregatício do segurado falecido foi de 04/01/2010 a 01/01/2015, com
requerimento e concessão de seguro desemprego nos meses de março a julho de 2015 (Evento
1, OUT21), referente à dispensa em janeiro de 2015.

Tendo em mente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
de que a percepção de benefício de seguro-desemprego atende ao comando legal de registro
da situação de desemprego no órgão competente para fins de manter a condição de segurado
(AgRgRD no REsp 439.���⁄RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
�⁄��⁄����),  também deverá ser aplicado o acréscimo de 12 meses ao período de graça, para a
hipótese de desemprego.

E assim sendo, em virtude das 120 contribuições (sem interrupção que acarrete perda da
qualidade de segurado) e do desemprego involuntário, com contagem do período de "graça" a
partir da data da cessação do último vinculo empregatício, em 01/01/2015, a perda da
qualidade de segurado ocorreria apenas em 15/03/2018, nos termos do art. 15, inciso II, §§
1º, 2º e 4º, da Lei n. 8.213/91[1]. Logo, na data do óbito, ocorrido em 05/05/2018, o falecido
já havia perdido a qualidade de segurado.

Dessa forma, o pedido dos autores não merece acolhimento, pois o falecido na data do óbito já
havia perdido a qualidade de segurado e não preenchia os requisitos necessários para
obtenção de qualquer benefício previdenciário, o que acarreta a perda do direito de seus
dependentes à percepção de pensão por morte.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o processo com
resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

 

A pensão por morte é benefício da previdência social, de caráter contributivo e
filiação obrigatória. Não se vislumbra a concessão de benefício da previdência social se
ausente a relação jurídica entre o segurado e o INSS.
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No caso concreto, a relação jurídica inexistia, porquanto o falecida não
mantinha a qualidade de segurado ao tempo do óbito, já que exerceu atividade laborativa até
janeiro de 2015 e o óbito ocorreu em 05/05/2018.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários
advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa. Fica, todavia, suspensa a
exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil tendo
em vista a concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000257913v4 e do código CRC 8d61e69b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 5003026-25.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZHAYRA MOURA MORAES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB
GUARDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de pensão por morte. Sustenta o recorrente que o menor sob guarda não é dependente, eis que
ocorreu sua exclusão do rol de dependentes dos segurados da Previdência Social. Salienta que
está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que incumbe aos pais o dever
de sustento, guarda e educação dos filhos e, apenas por via de exceção, é que deverá ser
deferida a guarda do menor para regularizar a posse de fato. Argumenta que qualquer
alegação no sentido de que o ECA garante à criança e ao adolescente sob guarda direitos
previdenciários não merecem prosperar por três razões: i) a Lei inº 9.258/97 é mais atual que
o ECA; ii) a guarda a que se refere o ECA é para fins civis, não abrangendo direitos
previdenciários em face do novel diploma; iii) o ECA tem força de mera lei ordinária,
podendo ser modificado pelo legislador infraconstitucional.

A sentença está assim fundamentada:

...

II – FUNDAMENTAÇÃO

...

Por sua vez, no julgamento do Resp REsp 1411258 / RS, o STJ firmou o seguinte entendimento
quanto à pensão por morte do menor sob guarda:

 O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO
POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR
À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI
9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90),FRENTE À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.
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Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, o falecido detinha qualidade de
segurado da previdência social, sendo o pedido de concessão administrativa do benefício
indeferido por falta de demonstração da qualidade de dependente da autora.

A autora estava sob guarda do Sr. JOEL MORAES (Evento 9, PROCADM1, fl. 8), sendo certo
que o conjunto probatório aponta pela relação de dependência.

Com efeito, ainda que a mãe da autora tenha residido com a autora e seus guardiões no
período próximo ao óbito, é certo que a autora dependia do Sr. JOEL, conforme se infere dos
depoimentos.

Ademais, cumpre destacar que a mãe da autora, apesar de possuir vínculo com o Estado do
Espírito Santo, percebia mensalmente valores extremamente baixos (cerca de 200 reais por
mês), conforme se infere do Evento 27, COMP2/COMP9).

Sendo assim, diante da inexistência de qualquer outro indício de renda, há de se concluir que
a manutenção da autora dependia do Sr. Joel.

Por fim, a DIB do benefício deve ser fixada quando do óbito, uma vez que a autora é
absolutamente incapaz. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL
DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO
INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito
ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado
administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos
prescricionais.
2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais
indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de
interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.
3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento
dos atrasados entre a DIB e a DIP, sem incidência da prescrição – do benefício pensão por
morte à autora – instituidor JOEL MORAES–, com DIB em 18/05/2013 (data do óbito), e DIP
na presente data, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos do art. 487, I do
Código de Processo Civil.              ...

PRI

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização - TNU, como adiante se
vê:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PREVALÊNCIA DO ECA. ÓBITO DO SEGURADO
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OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.º9.528/97. ART. 33, PARÁGRAFO3º, DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DO ART. 16, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 8213/91, COM O
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 227,
PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que negou provimento
ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de primeiro grau, a qual havia julgado
improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de pensão por morte. Colhe-se do
acórdão a fundamentação que segue: “[...] Recorre a parte autora de sentença de
improcedência de pedido de concessão de pensão por morte de seu bisavô. Sem razão. A
questão da concessão de pensão por morte a menor sob guarda foi enfrentada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que decidiu no mesmo sentido da decisão recorrida. Aquela Corte tem
posicionamento consolidado acerca da inviabilidade de concessão do benefício de pensão por
morte ao menor sob guarda, acaso o óbito do guardião tenha se dado já na vigência da MP n.
1.523/96, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97, a qual deu nova redação ao §2º do
art. 16 da Lei n. 8.213/91, suprimindo a figura do menor sob guarda do rol de dependentes
previdenciários. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ÓBITO DO
SEGURADO OCORRIDO APÓS A LEI 9.528/97. NÃO-CABIMENTO. MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340/STJ. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO
ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Com o advento da Medida Provisória nº
1.523/96, reeditada até sua conversão na Lei nº 9.528, em 10 de dezembro de 1997, retirou-se
o menor sob guarda do rol de dependentes previsto no art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2.
Assentou-se na jurisprudência desta Corte que a concessão da pensão por morte reger-se-á
pela norma vigente ao tempo da implementação da condição fática necessária à concessão do
benefício, qual seja, a data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ). 3. Tendo o óbito ocorrido
na vigência da Medida Provisória nº 1.523/96, inviável a concessão da pensão por morte ao
menor sob guarda. Precedentes da Terceira Seção. 4. Inexiste direito adquirido do menor sob
guarda designado antes da Medida Provisória nº 1.523/96, pois as condições para a
percepção do benefício são aferidas ao tempo do óbito do segurado instituidor, fato gerador
da pensão. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 961.230/SC, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/02/2009, DJe
20/02/2009) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO A MENOR SOB GUARDA. ÓBITO POSTERIOR À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1996. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da pensão por
morte deve se pautar pela lei em vigor na data do óbito do segurado, instituidor do benefício.
Precedentes. 2. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, é indevida a concessão de
pensão a menor sob guarda, se o óbito do segurado ocorreu após o advento da Medida
Provisória nº 1.523, de 11.10.1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, que excluiu o inciso IV do
art. 16 da Lei n. 8.213/1991. 3. A Corte Especial deste Tribunal, apreciando incidente de
inconstitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela citada Medida
Provisória, exarou entendimento de que, como a lei superveniente não teria negado o direito a
equiparação, mas apenas se omitido em prevê-lo, não haveria inconstitucionalidade a ser
declarada. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1178495/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 08/11/2011) RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/96,
REEDITADA ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.528/97. MENOR SOB GUARDA
EXCLUÍDO DO ROL DE DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. I. A questão sub examine diz respeito a possibilidade do menor sob
guarda usufruir do benefício de pensão por morte, após as alterações promovidas no art. 16, §
2º da Lei nº 8.213/91, pela Medida Provisória nº 1.523/96, reeditada até sua conversão na Lei
nº 9.528 em 10 de dezembro de 1997 que, por sua vez, o teria excluído do rol de dependentes
de segurados da Previdência Social. II No julgamento dos Embargos de Divergência nº
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727.716/CE, Rel Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO), a Corte
Especial, apreciando incidente de inconstitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na
redação dada pela citada Medida Provisória, exarou entendimento de que, como a lei
superveniente não teria negado o direito a equiparação, mas apenas se omitido em prevê-lo,
não haveria inconstitucionalidade a ser declarada. III. O entendimento já assentado no âmbito
da Terceira Seção é no sentido de que a concessão da pensão por morte deve se pautar pela lei
em vigor na data do óbito do segurado, instituidor do benefício. IV. Após as alterações
legislativas ora em análise, não é mais possível a concessão da pensão por morte ao menor
sob guarda, sendo também inviável a sua equiparação ao filho de segurado, para fins de
dependência. V. Recurso especial provido. (REsp 720706/SE, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 31/08/2011) 2. Em seu pedido de
uniformização, alega a parte autora que o acórdão recorrido contraria precedente desta TNU
(PEDILEF 00056181220104013200), que reiterou “a tese da condição de dependente do
menor sob guarda”. 3. O incidente de uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na
forma do RITNU. 4. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do incidente.
5. Em face da modificação promovida no § 22 do artigo 16 da LBPS, instaurou-se celeuma
sobre a condição de dependente previdenciário do menor sob guarda. Em que pese a
modificação legislativa, sempre entendi que o menor sob guarda poderia ser considerado
como dependente previdenciário com base no caput do art. 227 e no disposto no inciso 11 do §
3º do mesmo artigo, ambos da CF. Não ignoro ter havido decisões em sentido contrário
proferidas pelo STJ, contudo, acredito que houve superação deste entendimento restritivo no
julgamento do RMS 36.034. Nesta decisão, a Primeira Seção do STJ reconheceu que o critério
da especialidade não seria o mais adequado à solução da controvérsia, mormente
considerando que os direitos fundamentais da criança e do adolescente têm seu campo de
incidência amparado pelo status de prioridade absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica
própria comprometida com as regras protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, não deveria o intérprete atribuir à norma
jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e, consequentemente,
contra o principio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses
postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de
todo o ordenamento juridico. Entendeu-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente
conferiria ao menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive
previdenciários ( art. 33, § 3º, Lei nº 8.060/90), norma que representa a política de proteção
ao menor, embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da
sociedade na proteção da criança e do adolescente (art. 227, caput, e § 32, inciso II) . Eis a
ementa da decisão: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL.
APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA.
INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COM O
PRINCIPIO DE PROTEÇAO INTEGRAL DO MENOR 1. Caso em que se discute a
possibilidade de assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicia l, em
face da prevalência do disposto no artigo 33, § 32, do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA, sobre norma previdenciária de natureza especifica. 2. Os direitos fundamentais da
criança e do adolescente têm seu campo de incidência amparado pelo status de prioridade
absoluta, requerendo, assim, uma hermenêutica própria comprometida com as regras
protetivas estabelecidas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3.
A Lei 8.069 / 90 representa política pública de proteção à criança e ao adolescente, verdadeiro
cumprimento da ordem constitucional. haja vista o artigo 227 da Constituição Federal de
1988 dispor que ê dever do Estado assegurar com absoluta prioridade à criança e ao
adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária , além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. 4. Não é dado ao intérprete atribuir à norma
jurídica conteúdo que atente contra a dignidade da pessoa humana e consequentemente,
contra o princípio de proteção integral e preferencial a crianças e adolescentes, já que esses
postulados são a base do Estado Democrático de Direito e devem orientar a interpretação de
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todo o ordenamento jurídico. 5. Embora a lei complementar estadual previdenciária do Estado
de Mato Grosso seja lei específica da previdência social, não menos certo é que a criança e
adolescente tem norma especifica, o Estatuto da Criança e do Adolescente que confere ao
menor sob guarda a condição de dependente para todos os efeitos , inclusive previdenciários
(art. 33, § 32 , Lei n.v 8.069/ 90), norma que representa a política de proteção ao menor,
embasada na Constituição Federal que estabelece o dever do poder público e da sociedade na
proteção da criança e do adolescente (art. 227, caput, e § 32 inciso 11). 6. Havendo plano de
proteção alocado em arcabouço sistêmico constitucional e, comprovada a guarda, deve ser
garantido o benefício para quem dependa economicamente do instituidor. 7. Recurso ordinário
provido. (STJ, Benedito Gonçalves, RMS 36.034/MT, l' Seção, DJe 15/04/2014) 6. Além disso,
a decisão recorrida contraria a jurisprudência recentemente uniformizada por esta TNU, no
sentido de que "diante do que dispõe o artigo 33. § 3º, da Lei nº 8.069/90, tendo em vista a
proteção conferida à criança e ao adolescente, no ordenamento jurídico pátrio, impõe-se a
equiparação do menor sob guarda ao filho, para fins previdenciários”( PEDILEF 5000274-
14.2012.4.04.7 111 , RELATOR JUIZ FEDERAL JOSÉ HENRIQUE GUARACY REBÉLO, J.
18/ 06 /2015). 7. Por isso, comprovada a guarda, deveria ser garantido o benefício para quem
dependia economicamente do instituidor. Diante dessas considerações, o voto é por conhecer e
dar parcial provimento ao presente incidente, para firmar o entendimento de que diante do
que dispõe o artigo 33, § 32 da Lei nº 8.069/ 90, tendo em vista a proteção conferida à
criança e ao adolescente, no ordenamento jurídico pátrio, impõe- se a equiparação do menor
sob guarda ao filho. para fins previdenciários, e determinar o retorno dos autos à origem,
para que a Turma Recursal extraia da prova as suas consequências, seja pela procedência,
seja pela improcedência da ação.(PEDILEF 50050699020124047102; relator JUIZ
FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA; DOU 13/11/2015, páginas 182/326)

Sem condenação em custas, tendo em vista o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei
nº 9.289/1996. Condenação do INSS (recorrente vencido) em honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação, com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258662v5 e do código CRC ebc02840.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:18
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RECURSO CÍVEL Nº 0019851-19.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VILMA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO
ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL
DIVERGENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao
pagamento de pensão por morte, com DIB em 23/11/2007, observada a prescrição quinquenal.
Aduz em suas razões que não há prova da relação de companherismo, a pretexto da lei  exigir
a apresentação de no mínimo três dos documentos elencados no art. 22 do Decreto 3.048/99.
Alega que o instituidor faleceu em 22/06/1998, ou seja, há mais vinte anos e seu filho recebeu
benefício de pensão por morte até completar 21 anos em 2002.

A sentença está assim fundamentada:

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido como segue.

Nestes autos, a parte autora requer a concessão do benefício de pensão por morte (NB
21/100.332.178-7) em decorrência do falecimento de seu companheiro Sira Nedio Ferreira,
ocorrido em 22/06/1998 (Evento 1, OUT9).

Para fundamentar seu pedido, a autora aduz que o de cujus morava em São Paulo e era
casado com a Sra. Izabel Pires Cintra. Em 1984, separou-se da Sra. Izabel e veio residir com o
seu irmão em Vitória (ES), onde começou a trabalhar na empresa Viação Grande Vitória, na
função de cobrador, oportunidade em que conheceu a autora, que também trabalhava na
empresa. Assim, em 1985, começaram a relação pública. Esclarece que o irmão do falecido foi
o declarante no atestado de óbito e informou o seu endereço como sendo o do falecido

O benefício requerido administrativamente foi indeferido por não haver documentação que
comprovasse a condição de união estável em relação ao segurado instituidor na data do óbito
(fl. 28 do Evento 1, OUT12).

Em contestação (Evento 8), o INSS aduz: (i) o instituidor, Sr. Sira Nedio Ferreira, faleceu em
22/06/1998, há quase vinte anos; (ii) o filho do falecido, Wildirson Pires C. Ferreira, recebeu
o benefício até completar 21 anos, em 2002; (iii) a autora pleiteou administrativamente a
pensão por morte apenas em 2007, ou seja, quase dez anos depois do óbito do
instituidor; (iv) a autora não foi declarante do óbito e não consta, nos autos, nenhuma prova
de que ela tenha sido companheira do instituidor; (v) não há prova, por exemplo, de que
cuidou dele, que era aposentado por invalidez e, pelo atestado de óbito, alcoolista (ou seja,
doença crônica); e (vi)eventual DIB do benefício deve ser fixada na data da citação válida, eis
que o indeferimento administrativo se deu justamente pela falta de provas da união estável.
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Pois bem.

O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79, da Lei n. 8.213/91 e para sua
concessão é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) ocorrência da morte;

b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e

c) condição de dependente de quem pleiteia o beneficio.

Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei n. 8.213/91, assim, prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

O óbito e a qualidade de segurado do instituidor do benefício estão devidamente comprovados
(Evento 1, OUT8). Ademais, são requisitos incontroversos.

O ponto controvertido da demanda repousa na alegada união estável entre a autora e o
falecido.

No que diz respeito às formas de se comprovar a existência de união estável, destaco que, no
meu sentir, o Poder Judiciário não está vinculado à valoração probatória prevista no art. 22, §
3º, do Decreto nº. 3.048/99, o qual menciona quais documentos seriam necessários para
demonstração da existência de união estável. Como se trata de exigência criada por Decreto
(e não por lei em sentido estrito), decerto que suas disposições servem tão-somente para reger
a atividade administrativa, não podendo ser utilizadas para obstar a concessão de benefícios
pelo Judiciário, quando a relação de companheirismo restar demonstrada por outros meios
probatórios.

Com efeito, não tendo a Lei nº. 8.213/91 exigido o início de prova material para
comprovação da união estável, inviável se impedir a concessão por conta deste fundamento.
Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA.
TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA.
(...) 4. A Lei nº. 8.213/91 não exige para fins de comprovação de união estável início de
prova material. As certidões de nascimento dos filhos em comum e a prova oral produzida
nos autos comprovam a união estável do casal. (...) (AC 200801990439406,
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:22/05/2014 PAGINA:290.)
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PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PENSÃO
POR MORTE. ÓBITO POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO
RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL.
UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. (..) 6. A Lei nº. 8.213/91 não exige, para fins de
comprovação de união estável, início de prova material. Precedentes.(...) (AC , JUIZ
FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:04/04/2014 PAGINA:732.)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA
DURADOURA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E SUFICIENTE.
DIVERGÊNCIA DE NOMES. REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDÃO DE
CASAMENTO RELIGIOSO. DECLARAÇÃO DE DUPLICIDADE DE NOMES.
DESNECESSIDADE. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. CUSTAS. APELO DO INSS E
REEXAME PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. A Lei n. 8.213/91 somente exige início de
prova material para fins de comprovação de tempo de serviço, não havendo tal exigência
para fins de comprovação de união estável (AC 2007.01.99.032072-1/MG; Relator:
Desembargador Federal Francisco de Assis Betti). 3. Os depoimentos colhidos na fase
instrutória foram unânimes e convincentes em asseverar que a autora e o instituidor falecido
viveram maritalmente por um período entre trinta e quarenta anos, o que demonstra que a
requerente e o segurado mantiveram relacionamento público, contínuo e duradouro, a
caracterizar a existência de união estável. (...) (AC 200201990434539, JUIZ FEDERAL
FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, TRF1 - 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1
DATA:16/09/2011 PAGINA:653.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À
INSTÂNCIA A QUO PARA APRECIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. 1. No caso em tela, a
Corte de origem, ao proclamar a necessidade de início de prova material para a comprovação
da união estável da Recorrente com o de cujus – o que restou afastado na decisão ora
hostilizada –, deixou de apreciar a prova testemunhal apresentada, impondo-se o retorno dos
autos àquele Sodalício para prosseguir na análise do feito como entender de direito. 2. Na
ausência de fundamento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado,
deve ser mantida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental
desprovido. (AGRESP 201000456787, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:31/05/2010 ..DTPB:.)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE
SUMULAR Nº 7/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O art. 14
do Decreto 77.077/76, antes mesmo da edição da Lei 9.278/96, assegurava o direito dos
companheiros à concessão de benefício previdenciário decorrente do reconhecimento da
união estável, desde que configurada a vida em comum superior a cinco anos. 2. Em
nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união
estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou
ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua
convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros. 3. A Terceira
Seção deste Superior Tribunal, no âmbito da Quinta e da Sexta Turma, já consolidou
entendimento no sentido da não-exigência de início de prova material para comprovação da
união estável, para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, uma vez que não cabe
ao julgador restringir quando a legislação assim não o fez. 4. A comprovação da união
estável entre o autor e a segurada falecida, que reconheceu a sua condição de companheiro, é
matéria insuscetível de reapreciação pela via do recurso especial, tendo em vista que o
Tribunal a quo proferiu seu julgado com base na análise do conjunto fático-probatório
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carreado aos autos. Incidente, à espécie, o verbete sumular nº 7/STJ. 5. Recurso especial a que
se nega provimento. (RESP 200501452370, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA
TURMA, DJ DATA:18/09/2006 PG:00357 ..DTPB:.) (destaquei)

De qualquer forma, ainda que existisse esta necessidade, parece-me que ela foi atendida no
caso concreto, pois a parte autora apresentou os seguintes documentos: (i) comprovante de
residência da autora, de novembro de 2003, na Rua José Elias dos Reis Fraga, 11, Penha,
Vitória/ES; (ii) contrato de compra e venda de linha telefônica, datado em 04/07/1995, onde se
infere que o falecido – comprador era residente na Rua José Elias, 11, Bairro da Penha,
Vitória/ES; (iii) ficha de Cadastro do Cliente, onde consta a autora como cônjuge do de cujus,
residente na Rua José Elias dos Reis Fraga, 11, Bairro da Penha, Vitória; (iv) contrato
particular de compra e venda, datado do ano de 1996, onde consta o endereço residencial do
falecido na Rua Elias dos Reis Fraga, 11, Bairro da Penha, Vitória/ES; (v)correspondência da
TELEST endereçada ao falecido no ano de 1996, na Rua José Elias dos Reis Fraga, 11, Bloco
A, Bairro da Penha, Vitória/ES; (vi) boleto da TELESTE endereçada ao falecido, em janeiro de
1997, na Rua Elias dos Reis Fraga, 11, Bairro da Penha, Vitória/ES; (vii) correspondência do
Banco Itaú S/A endereçada à autora, em fevereiro de 2007, na Rua José Elias dos Reis Fraga,
11, Bairro da Penha, Vitória/ES; e (viii) mandado de averbação de divórcio entre a autora e
Jorge Antônio Garbine, datado em 10/2004.

Em audiência, as testemunhas foram categóricas em confirmar o depoimento da autora, no
sentido de que ela e o falecido viveram em união estável até a época do óbito, tendo ela,
inclusive, cuidado dele na doença, como se vê a seguir.

Em seu depoimento pessoal, a parte autora afirma que: “conviveu com Sira Nedio Ferreira de
1984 a 1998; ele morava em São Paulo e era casado com a Sra. Izabel Pires Cintra, mas se
separou e veio para Grande Vitória; autora e Sira eram trocadores e se conheceram no
trabalho; autora também era casada, mas já estava separada de fato; a residência inicial do
casal foi na casa do pai; moravam a autora, o de cujus, o pai e a irmã da autora na mesma
casa; ele tinha problema de saúde (verme), e a autora o levou para tratamentos médicos; ele
era hipertenso; ele tomava 8 tipos de comprimidos por dia; o pai da autora começou a
construir uma casa e sugeriu que a autora e o companheiro construíssem um andar em cima
da laje; construíram essa casa e moraram no local; a família do de cujus não tinham um
relacionamento muito bom com a autora; de cujus tinha problemas com álcool e a autora
tentou levá-lo para Igreja; ele faleceu por ter misturado remédios com álcool; autora cuidava
do falecido; não ficou sabendo de relacionamento extra-conjugal; moravam na Rua José
Elias, Bairro da Penha; ele faleceu em casa, e a autora não estava presente; ele tinha um
filho, chamado Wildirson, que ficou morando em São Paulo, com a mãe; chegou a conhecer o
filho, quando era adolescente; José Ferreira Filho era o irmão que menos gostava da autora”.

A testemunha Rosangela Penha de Sousa disse que: “conhece a autora desde a adolescência;
autora casou com Jorge, de quem se separou e depois conviveu com Sira Nédio; eles
conviveram durante uns 10 anos; eles moravam em casa própria, em segundo andar; não sabe
de separação do casal; a família dele não gostava da autora, porque esta o impedia de beber;
Sira era alcoólatra; a autora cuidou do falecido na doença; foi ao velório do de cujus e a
autora estava presente; autora ficou pouco tempo casada”.

A testemunha Marilda da Silva disse que: “conhece a autora desde a adolescência; autora
chegou a casar, mas logo depois se separou; autora conheceu o Sira no trabalho, e ambos
passaram a conviver na casa do pai da autora; eles brigavam muito em razão do vício em
álcool do Sira; a família dele não gostava da autora, porque esta o impedia de beber; Sira era
alcoólatra e teve várias complicações de saúde; a autora cuidou do falecido na doença; foi ao
velório do de cujus e a autora estava presente”.
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Por sua vez, a testemunha do  INSS, filho do falecido, Sr. Wildirson Pires C. Ferreira, disse
que: “recebeu benefício de pensão na época do falecimento de seu pai; na época a dona
Wilma não chegou a fazer o requerimento do benefício; não conheceu a dona Wilma; conheceu
o seu pai apenas com 16 anos e só o viu uma única vez, depois ele faleceu e o depoente
recebeu a pensão; não tinha intimidade com o seu pai; o viu a primeira vez com 16 anos; seu
pai saiu de casa quando ele tinha 2 anos e desde então não o viu mais; viu o seu pai uma
única vez com 16 anos, quando veio para Vitória e passou uma semana com ele; que foi para
Vitória no ano de 1996, uns 2 anos antes dele falecer; depois não manteve nenhum contato
nem por telefone; que não conheceu a Wilma, mas sua mãe a conheceu; não sabe dizer se seu
pai morava com ela até a época e seu falecimento; sabe por sua mãe, mas não por ele mesmo;
sua mãe falou com ele que no ano de 1985 o seu pai foi morar com a autora, mas que 2 anos
antes dele falecer ela já não estava mais com ele; sua mãe tinha comentado que seu falecido
pai já tinha se separado novamente uns 2 anos antes dele falecer, que foi nesse tempo em que o
autor foi conhecê-lo em Vitória, mas que depois não teve mais contato com ele”.

Consoante se verifica da prova testemunhal, muito embora o filho do falecido afirme
desconhecer a relação da autora com o seu falecido pai, ele informa que sua mãe conhecia a
autora e sabia da relação dela com o de cujus, e que ela, inclusive, teria lhe dito que a relação
deles teria terminado uns 2 anos antes do óbito. Em suas declarações, o filho do autor afirma
que, por volta do ano de 1996, quando esteve em Vitória para conhecer o seu pai, não
conheceu a autora. Afirmou também que, depois que esteve em Vitória, não manteve mais
qualquer contato com seu pai. Por outro lado, a autora afirma que chegou a conhecer o filho
de seu falecido companheiro, e suas testemunhas confirmaram que ela e o de cujus estavam
juntos na época do óbito. Há notícia nos autos de que havia animosidade entre autora e a
família do falecido.

Em assim sendo, entendo que a prova documental corroborada pela prova testemunhal
permite sustentar a versão da parte autora de que ela e o falecido viveram em união estável
até a data do óbito.

De acordo com a legislação, para que a união estável se configure é preciso que esteja
caracterizada pela publicidade, continuidade e durabilidade e que as partes tenham a
intenção de constituir família, características demonstradas nos autos.

Por sua vez, a Lei n. 8.213/91, em seu art. 16, § 3°, considera dependente na condição de
companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o
segurado. Essa dependência econômica é presumida, sendo que para a sua comprovação, a lei
previdenciária não tem exigido início de prova material, ao contrário do que ocorre com a
prova destinada à comprovação de tempo de serviço. 

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA.
TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA.
(...) 4. A Lei nº. 8.213/91 não exige para fins de comprovação de união estável início de
prova material. As certidões de nascimento dos filhos em comum e a prova oral produzida
nos autos comprovam a união estável do casal. (...) (AC 200801990439406,
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:22/05/2014 PAGINA:290.)

Pensão por morte. União estável (declaração). Prova exclusivamente testemunhal
(possibilidade). Arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil (aplicação). 1. No nosso sistema
processual, coexistem e devem ser observados o princípio do livre convencimento motivado do
juiz e o princípio da liberdade objetiva na demonstração dos fatos a serem comprovados (arts.
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131 e 332 do Cód. de Pr. Civil). 2. Se a lei não impõe a necessidade de prova material para a
comprovação tanto da convivência em união estável como da dependência econômica para
fins previdenciários, não há por que vedar à companheira a possibilidade de provar sua
condição mediante testemunhas, exclusivamente. 3. Ao magistrado não é dado fazer
distinção nas situações em que a lei não faz. 4. Recurso especial do qual se conheceu, porém
ao qual se negou improvimento. Origem : STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe:
RESP - RECURSO ESPECIAL - 783697 Processo: 200501580257 UF: GO Órgão Julgador:
SEXTA TURMA Data da decisão: 20/ 06/ 2006 Documento: STJ000712519 - Rel. Nilson
Naves.

Assim, os elementos de provas acostados aos autos, foram suficientes para demonstrar o
retorno da convivência conjugal da parte autora com o falecido, até o óbito e,
consequentemente, o seu direito em perceber o benefício previdenciário pensão por morte na
qualidade de companheira.

O termo inicial do benefício deverá ser fixado na data do requerimento administrativo,
conforme disposto no art. 74, inciso II, da Lei n. 8.213/91.

Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a
conceder à parte autora o benefício de pensão por morte, desde a data do requerimento
administrativo (DER: 23/11/2007), bem como a pagar os atrasados desde então, observada a
prescrição quinquenal.

...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Não obstante o teor da Súmula 63 da TNU, que dispensa o início de prova material para
comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte, o conjunto
probatório não se mostra satisfatório acerca da permanência da união estável até a data do
óbito. 

O depoimento das testemunhas refere fatos ocorridos há mais de 20 (vinte) anos, eis que o
óbito ocorreu em 22/06/1998 e não foi unânime a respeito da convivência pública e duradoura
da união. 

Embora duas testemunhas confirmem que a união estável se manteve até o falecimento, o
filho do instituidor da pensão relata ter ouvido dizer que ao tempo do óbito o casal já estava
separado de fato há uns dois anos.

Desfavorece a autora, especialmente no que refere a poder-se atribuir credibilidade ao
conjunto probatório formado, o fato de ter requerido administrativamente o benefício de
pensão por morte apenas em 23/11/2007, quase dez anos após o óbito e ter judicializado a
questão somente em 2017.
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Não há provas materiais que favorecem a autora, mas há documentos que tornam frágeis o
depoimento das testemunhas, como por exemplo, a declaração de óbito feita pelo irmão do
falecido, onde consta endereço distinto do da autora; e ainda, a não comprovação, pela
recorrida, de mesmo endereço ao tempo do óbito.

Os documentos apresentados pela autora, com o fim de comprovar a união estável não
compreendem o período imediatamente anterior ao óbito e controverso no depoimento das
testemunhas, o que lança dúvida a respeito da existência de união estável quando do óbito.

Neste contexto, considerando a divergência entre a prova documental e a prova testemunhal,
entendo que a autora não tem direito ao benefício de pensão por morte, razão pela qual a
sentença deve ser reformada.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a
sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO de concessão de pensão por morte.

REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Intime-se a APDSJ para cessar o
pagamento do benefício.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos acima
expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000259163v16 e do código CRC 27f079df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0003817-32.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MARIA PESTANA DA COSTA (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO
ESPECIAL. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte, com DIB em 2/2/2015. Aduz em suas razões
que os elementos probatórios sao ineficazes para demonstrar a condição de segurado especial.
Alega que o último vínculo empregatício do falecido findou em 2000 e todo seu histórico
laborativo registrado na CTPS indica que foi trabalhador urbano. Sustenta ainda que o CNIS
da autora, esposa do falecido, registra inúmeros vínculos urbanos que impedem o
enquadramento do falecido como segurado especial.

A sentença está assim fundamentada:

Pretende a parte autora, nessa demanda, a condenação do INSS a conceder benefício Pensão
por Morte, na qualidade de cônjuge de José Carlos da Vitória Pereira, falecido em 2.2.2015
(fl. 16).

O benefício, registrado sob o nº 168.020.701-3 (DER: 13.2.2015), foi indeferido em âmbito
administrativo por falta de comprovação da qualidade de segurado. No entanto, sustenta a
parte autora que na época do óbito, o falecido marido exercia atividades rurícolas em regime
de economia familiar no sítio do sogro, localizado no Município de Guarapari/ES, estando,
desse modo, enquadrado na condição de segurado especial do Regime Geral da Previdência
Social - RGPS. 

Em sua defesa, o INSS afirma que o último recolhimento à Previdência Social feita pelo extinto
ocorreu no ano de 2000, e não há provas da sua condição de trabalhador rural quando do
óbito, razão pela qual deve ser mantida a decisão administrativa de indeferimento do
benefício. 
O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/91 e para sua
concessão é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) ocorrência da morte;
b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e
c) condição de dependente de quem pleiteia o benefício. 
Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei 8.213/91, assim, prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
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menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 
(...)
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.
A pensão por morte não exige carência, nos termos do art. 26, Lei 8.213/91 e é regido pela
legislação vigente à época do falecimento do segurado instituidor.
No caso em tela, o instituidor da pensão faleceu na vigência da Lei 9.528/97.
O óbito e a condição de dependente da autora restaram comprovados, mediante certidão de
óbito e certidão de casamento.
A controvérsia, pois, diz respeito à comprovação da qualidade de segurado especial
(trabalhador rural) do de cujus na época de seu falecimento.
Conforme art. 55, § 3° da Lei 8.213/91, a comprovação do serviço rural é feita mediante a
produção de prova material, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta
última admitida exclusivamente. Isso também é o estabelece a Súmula 149 do STJ (“A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de benefício previdenciário”).
Como meio de prova da atividade campesina do ex-marido, a autora juntou carteira de
filiação do sindicato dos trabalhadores rurais de Guarapari no nome do falecido, constando
data de admissão em novembro de 2005; comprovantes de pagamento de mensalidades
emitidos pelo sindicato rural, datados de 2006 e 2010 e documentos relativos à propriedade
rural que alega ter trabalhado, em nome de seu genitor (sogro do falecido), denominado Sítio
São Longuinho, com área total de 15,1 ha. 
O rol de documentos hábeis a comprovar a atividade rural previsto no art. 106, parágrafo
único, da Lei 8.213/91 é meramente exemplificativo e, não taxativo, podendo-se admitir,
inclusive, documentação em nome de membros do grupo familiar como início de prova
material. 
Importa ainda observar que a jurisprudência atual vem entendendo pela não necessidade de
rigor excessivo na comprovação do labor rural, face às próprias peculiaridades que envolvem
o trabalhador no campo, pessoas, no geral, mais humildes e com pouca instrução.
Ressalta-se, no ponto, a Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização, que diz que: “para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”, ou seja, o documento não
precisa abranger todo o período de carência do benefício, desde que haja prova testemunhal a
ampliar sua eficácia probatória.
As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a condição de trabalhador rural do
extinto.
Além do mais, em consulta ao seu CNIS, apenas há registros de atividades até 2000. Após essa
data, há documentação apresentada nos autos demonstrando a ligação do extinto ao meio
campesino, o que fortalece ainda mais a convicção acerca da sua condição de trabalhador
rural a partir de 2000, até o momento do óbito.
O fato de ter desempenhado, eventualmente, atividades rurais como diarista, em regra, não
infirma a condição de segurado especial de quem pleiteia o benefício, pois enquadrado está
como trabalhador rural para todos os efeitos previdenciários. 
A eventualidade e precariedade da atividade de diarista/boia fria deve merecer o
enquadramento nessa categoria, pois tais trabalhadores rurais experimentam situação
desigual em relação aos demais trabalhadores, sem contar, a dificuldades enfrentadas pelos
trabalhadores do campo em obter documentos para comprovar o período de atividade.
Com efeito, havendo início de prova material da atividade rural do instituidor corroborado
por prova testemunhal, e comprovada a dependência econômica da parte autora, que é
presumida, merece ser acolhido o seu pedido de concessão de pensão por morte.
Fixo o termo inicial do benefício, a contar do óbito (2.2.2015), pois requerido até trinta dias
depois deste (redação do art. 74 da Lei 8.213/91, vigente à época do óbito). 
Dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e extingo o processo com resolução
de mérito (art. 487, I, CPC), para o fim de condenar o INSS a conceder, em favor da parte
autora, o benefício de pensão por morte, a contar da data do óbito do instituidor, ou seja, em
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2.2.2015.
Com base nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - visto que se discute verba de caráter alimentar - concedo
a tutela provisória para determinar ao INSS o cumprimento da obrigação de fazer ordenada
acima (não englobando as parcelas vencidas).
Segurado: Sônia Maria Pestana da Costa (CPF 767.496.907-00).  
Benefício: PENSÃO POR MORTE (NB 168.020.701-3)
RMI / RMA: a calcular pelo INSS
DIB: 2.2.2015
        DIP: data da intimação da sentença
Em razão disso, e nos moldes da Portaria Conjunta INSS/PGF/PFE nº. 05/2009 e do Ofício-
Circular nº. 008/2012 – PF/PGF/AGU/ES, intime-se imediatamente a Agência de Atendimento
de Demandas Judiciais - APSADJ para, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos,
comprovar o cumprimento da obrigação, com DIP na data de efetivação da intimação. 
Fica a parte autora advertida, contudo, que, em caso de reforma da sentença, poderá ser
compelida à devolução das parcelas recebidas por força da antecipação de tutela, conforme
tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU), no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) n. 5000711-91.2013.4.04.7120, vinculado ao tema
representativo n. 123: "Os valores recebidos de boa-fé por força de antecipação de tutela, em
se tratando de decisão de primeiro grau reformada em segundo grau, devem ser devolvidos,
nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema/Repetitivo 692 e
PET 10.996/SC)".
Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). A correção monetária deve
seguir a TR, aplicando-se a variação do INPC a partir de 20/09/2017. Os juros moratórios até
a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice de remuneração
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009).
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01). 
Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.
Se não houver recurso, certifique-se o trânsito em julgado.
Em seguida, cadastre-se o RPV e intimem-se as partes sobre os respectivos valores a serem
requisitados. Em seguida, venha-me para encaminhamento ao Egrégio Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.
Com a comprovação do depósito do RPV, bem como da intimação da parte autora para
levantamento dos referidos valores, arquivem-se os autos, dando baixa. Do contrário, venham-
me os autos conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O benefício de pensão por morte independe de carência, portanto, basta a prova
de que o instituidor do benefício estivesse de fato laborando em atividade rural ao tempo do
óbito. Tal fato restou comprovado nos autos por início de prova material razoável,
especialmente pela Carteirinha do Sindicato Rural (fls. 19/20 do Evento 1), declaração do
proprietário das terras (fl. 46 do Evento 1), comprovante de pagamento do Sindicato Rural (fl.
59 do Evento 1), documentos da propriedade rural (fls. 47/58 e 61/63 do Evento
1), devidamente corroborados por robusta prova testemunhal.

Nessas condições, a sentença merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
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Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000259577v7 e do código CRC e7f2343a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000721-68.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CIDINEIA LOBO MARTINS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR
INVÁLIDO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte. Sustenta, em síntese, que a invalidez posterior
à maioridade não confere ao autor a qualidade de dependente.

A sentença está assim fundamentada:

Pretende a parte autora a condenação do INSS a conceder pensão por morte na condição de
filho inválido de Arinda Lobo Martins.

A mãe da autora era beneficiária de aposentadoria por idade desde 04/12/1995 (doc. 27 do
evento 10, PET2), tendo falecido em 19/11/2017 (doc. 11, evento 1, CERTOBT10).

A autora pretende receber a pensão por morte na condição de filho inválido. De acordo com o
art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, o filho inválido é um dos beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social na condição de dependente do segurado. O filho normalmente perde a
qualidade de dependente quando se emancipa ou quando completa 21 anos de idade. Por isso,
instaura-se a seguinte dúvida: se o filho fica inválido quando já está emancipado ou quando já
atingiu a idade-limite, ele pode recuperar a qualidade de dependente ao ficar inválido? Ou
somente o filho que fica inválido antes de completar a idade-limite ou se emancipar é que pode
ser qualificado como dependente?

O INSS defende a exegese mais restritiva, limitando a qualificação de dependente ao filho que
fica inválido antes de atingir a maioridade ou antes de se emancipar. Essa restrição, porém,
não tem suporte na lei. A lei elege como dependente o filho inválido sem impor qualquer
restrição temporal. Assim, independentemente do momento em que o filho fica inválido,
poderá se qualificar como dependente. É princípio geral de direito que “onde a lei não
distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.

Essa, aliás, é a orientação da Turma Nacional de Uniformização:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
OCORRIDA APÓS A MAIORIDADE E ANTES DO ÓBITO DA GENITORA.
POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÃO DE
ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (..) .8.
Embora já tenha decidido no sentido de que não se afigura mais possível o “retorno” à classe
dos dependentes a pessoa que ingressa à vida adulta, economicamente produtiva, seja pela
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maioria ou emancipação (pois para o sistema de proteção previdenciário, traduz-se em um
novo contribuinte, ou seja, um novo segurado), curvo-me à Jurisprudência sedimentada pelas
Cortes Superiores, para entender ser possível que filho maior ou emancipado que se torna
inválido seja dependente nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei nº 8.213/91.(...)
14. Incidente de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido para
firmar o entendimento de que (i) o filho que se torna inválido após a maioridade ou
emancipação, mas antes do óbito dos genitores pode ser considerado dependente para fins
previdenciários; (ii) essa presunção da dependência econômica é relativa. (...). (Processo
PEDILEF 50442434920114047100, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, TNU, DOU
10/01/2014).”

O filho inválido somente deixa de ter direito à pensão por morte na hipótese de a invalidez
consolidar-se posteriormente ao óbito do segurado, o que não é o caso dos autos, pois, como
bem acentuado pelo MPF, inexistem elementos ao menos indicativos da cessação da invalidez
da demandante, sendo certo que o INSS sequer controverteu tal circunstância na contestação.

Nesse contexto, verifica-se que o único argumento tecido pelo INSS contra a pretensão da
parte autora foi que a incapacidade desta apenas fora constatada quando ela já contava com
22 (vinte e dois) anos de idade, o que, de acordo com a fundamentação supra, não é motivo
suficiente para a negativa de concessão do benefício pleiteado, tendo em vista que a
incapacidade foi constatada em momento anterior ao falecimento de sua genitora, ocorrido,
como dito, em 19/11/2017.

Acolho, assim, o parecer do Ministério Público Federal (doc. 33, evento 18, PROMOÇÃO1).

Dessa forma, tenho que os elementos dos autos são capazes de produzir um juízo de certeza
acerca da qualidade de dependente da autora em relação à instituidora do benefício, no
momento do óbito, não existindo qualquer circunstância capaz de impedir que a demandante
receba o benefício de pensão por morte. Já o termo inicial do benefício é partir da data do
óbito, haja vista que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo previsto no
art. 74, I, da Lei 8.213/91.

Do exposto, CONCEDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO
PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art.
487, I, do Novo CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder em favor da autora, Cidinéia Lobo Martins (CPF nº 034.625.987-83), o benefício
de pensão por morte, com DIB na data do óbito (19/11/2017), e com DIP na presente data;

b) Pagar aos autores o valor das prestações vencidas, após o trânsito em julgado, observada a
prescrição qüinqüenal;

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice previsto no Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art.
1º F da Lei 9.494/97.
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Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 1°, da Lei
10.259/2001).

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Não sendo apresentado recurso, após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o INSS para
apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do artigo 17, da Lei
10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo.

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu levantamento, em seguida,
dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

 

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU firmou duas
teses para as hipóteses de filho maior de idade que se torna inválido antes do falecimento do
genitor e, nessa condição, requer pensão por morte. São elas: “... (i) o filho que se torna
inválido após a maioridade ou emancipação, mas antes do óbito dos genitores pode ser
considerado dependente para fins previdenciários; (ii) essa presunção da dependência
econômica é relativa.” (TNU. PEDILEF 50442434920114047100. Fonte DOU de
10/01/2014)

A sentença está de acordo com ambas as premissas fincadas pela TNU, razão
pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

INSS isento de custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Honorários
advocatícios devidos pelo INSS, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000259781v4 e do código CRC d3d03774.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0009465-87.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA BACHETI SPILARI (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA DOS PAIS EM RELAÇÃO AOS FILHOS. COTEJO ENTRE
AS RENDAS. RENDA DA FALECIDA SUPERIOR AOS DOS
GENITORES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte, com DIB em 25/10/2016. Aduz em suas
razões o que se segue: i) a autora é aposentada há muitos anos e recebe um salário mínimo
mensal; ii) reside com a autora sua neta, Raytha Spilaris Ofranti Felisberto, que é empregada
do Bradesco e recebe cerca de quatro mil reais mensais de remuneração; iii) não há
comprovação de que a autora paga aluguel ou tratamento custoso de saúde; iv) a alegação de
que a outra filha da autora possui câncer não foi comprovada nos autos; v) a filha falecida
recebia aposentadoria de apenas dois salários mínimos, portanto, conclui-se que não havia
dependência econômica entre a autora e sua filha.

A sentença está assim fundamentada:

I - RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os requisitos para a concessão da pensão por morte vêm elencados no art. 74 da Lei 8.213/91:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de
1997)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído
pela Lei nº 9.528, de 1997)

1. - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal conceitua dependente, para fins de obtenção do
benefício, sendo certo que a genitora pode ser considerada beneficiária da pensão por morte
desde que a falecida não tenha deixado dependentes preferenciais e que a dependência seja

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 288

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art2


05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 491/599

0009465-87.2018.4.02.5051 500000259832 .V6 JES10672© JES10683

comprovada, a saber:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.

Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, a falecida detinha qualidade de
segurado da previdência social, sendo o pedido de concessão administrativa do benefício
indeferido por falta de demonstração da qualidade de dependente da autora.

A dependência restou comprovada em audiência.

A primeira testemunha afirmou que na casa da Sra. Therezinha moravam a autora, uma filha
da autora e uma neta, sendo que a filha da autora tem câncer. Afirmou que após o óbito da
Therezinha a família vem passando por dificuldades, já que a única renda da família é a da
autora. Afirmou ainda que a Therezinha, além da aposentadoria ainda trabalhava fazendo
cobranças.

Por sua vez, a segunda testemunha afirmou que a autora morava com a filha há muitos anos e
que a Therezinha era a única que trabalhava na família. Afirmou ainda que a situação da
família piorou muito após seu óbito.

Pois bem.

A situação excepcional de moradia de pais idosos com os filhos já denota a existência de uma
certa dependência, o que restou plenamente corroborada pela prova oral produzida, em
especial pela diferença entre a renda da autora e da sua filha.

Ademais, é patente que um salário mínimo não é suficiente para a manutenção de pessoa
idosa, em especial quando existem outros dependentes – no caso dos autos uma filha com
câncer e uma neta.

A autora merece a procedência do pedido.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento
dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício pensão por morte à autora – instituidora
TEREZINHA APARECIDA SPILARIS –, com DIB em 20/06/2017 (data do óbito, tendo em
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vista que o requerimento administrativo ocorreu em 03/08/2017), e DIP na presente data,
resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo
Civil.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é conseqüência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 dias, sob
pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI

Para a configuração da dependência econômica a renda do filho falecido
deveria, em tese, ser superior a da sua genitora. No caso, a renda da falecida era de dois
salários mínimos, enquanto a autora (mãe) possuía renda de um salário mínimo.

Diante do cotejo entre as rendas da filha falecida e da sua genitora, conclui-se
que havia dependência ecônomica, não se tratando de mero auxílio financeiro, ainda se
considerado o quadro de saúde debilitado da parte autora.

Ademais, a recorrida comprovou em suas contrarrazões que a neta Raytha
Spilaris Ofranti Felisberto, filha da falecida, não mora com a parte autora (Evento 62).

Neste contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários
devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com base no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000259832v6 e do código CRC 0e733548.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000471-35.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO FIM (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHO
RURAL EXERCIDO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº
11/1971, CUJA PREVISÃO ERA DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR VELHICE APENAS A UM MEMBRO DA
FAMÍLIA QUE COMPROVASSE SER ARRIMO OU CHEFE DE
FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão
de pensão por morte. Alega em suas razões que o óbito da ex-cônjuge do recorrente ocorreu
antes do advento da Lei nº 8.213/91, quando vigia o Decreto nº 89.321/1984. Aduz que tal
legislação considerava apenas o marido inválido como dependente da segurada, consoante
art. 10, I, da CLPS. Sustenta que não obstante a Constituição da República de 1988 assegurar
igualdade entre homens e mulheres, condicionou a previsão de pensão por morte à
regulamentação de lei ordinária, que somente ocorreu após o advento das Leis nº 8.212/91 e
8.213/91.  Defende, por fim, a aplicação integral da Lei nº 11.960/2009.

A sentença está assim fundamentada:

I - RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Quando do falecimento da pretensa instituidora, a legislação assim disciplinava a concessão
da pensão por morte (Decreto 83.080/79):

Art. 298. A pensão por morte do trabalhador rural é devida aos seus dependentes, a contar da
data do óbito, e consiste numa renda mensal de 50% (cinqüenta por cento) do maior salário-
mínimo do País, arredondada a fração de cruzeiro para a unidade imediatamente superior.

 Parágrafo único. Somente fazem jus a pensão os dependentes do trabalhador rural chefe ou
arrimo da unidade familiar falecido depois de 31 de dezembro de 1971, ou, no caso de
pescador, depois de 31 de dezembro de 1972.

A respeito dos dependentes, o Decreto em referência trazia as seguintes previsões:

Art. 12. São dependentes do segurado:
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 I - A esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos
de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e as filhas solteiras de
qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas;

II - a pessoa designada que seja do sexo masculino, só pode ser menor de 18 (dezoito) anos ou
maior de 60 (sessenta) anos ou inválida;

III - o pai inválido e a mãe;

IV - os irmãos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos a as irmãs
solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte a um) anos ou inválidas.

Parágrafo único. Equiparam-se aos filhos nas condições do item I mediante declaração
escrita do segurados:

a) o enteado;

b) o menor que por determinação judicial, se acha sob a guarda do segurado;

c) o menor que se acha sob a tutela de segurado e não possui bens suficientes para o próprio
sustento e educação.

A respeito da limitação da condição de dependente para o marido, o STF possui
jurisprudência pacífica assentando a sua inconstitucionalidade, mesmo sob a égide da
Constituição anterior. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE.
CÔNJUGE VARÃO. MORTE DA SEGURADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (RE 831.869, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2014).

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.

O autor era casado com a falecida (Evento 1, ANEXO2, fl. 4), sendo que o benefício foi
indeferido justamente em função da limitação acima citada em relação ao marido, conforme se
infere do Evento 8, PET2, fl. 23.

A certidão de casamento acima indicada (data de 1973) traz a profissão do autor como
lavrador. Ademais, há documento do STR de Castelo (Evento 1, ANEXO2, fl. 12) indicando a
filiação do autor em 1978, com menções a pagamentos de 1978 a 1989, pelo menos.

Os depoimentos prestados em audiência foram harmônicos, tendo sido comprovado o labor da
autora como segurada especial até o óbito.

Considerando que o Decreto 83.080/79 garante o recebimento da pensão a partir do óbito, a
DIB do benefício deve ser fixada em 21/03/1986.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento
dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício pensão por morte à autora – instituidor
ODILIA DALBEM FIM–, com DIB em 21/03/1986 (data do óbito), e DIP na presente data,
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resolvendo com isso, o mérito da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo
Civil.

Reconheço a prescrição quinquenal. 

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado da ADIN 4425 e 4357/DF, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97.

       Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 dias, sob
pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada em jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, do voto da Relatora do referido RE 831869-MT consta o seguinte: 

"...  4. Este Supremo Tribunal assentou que a exigência de comprovação da invalidez do
marido para o usufruto de pensão por morte contraria o princípio constitucional da isonomia.
O princípio da igualdade entre homens e mulheres constava do art. 153, § 1º, da Emenda n. 1
de 1969, data de morte da segurada (29.12.1985). Assim por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 573.813-AgR, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe 17.3.2011). “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE
VARÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que afronta o
princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de
pensão por morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez. Inclusão de cônjuge varão
como dependente da autora perante o instituto de previdência. Precedentes. 2. Ausência de
argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (RE 563.953-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe
7.2.2011).

..."
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Visto que proferida em convergência com a jurisprudência formada no STF
sobre o tema, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95).

Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários advocatícios devidos no
valor de 10% do valor da condenação.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258824v10 e do código CRC 5109e8dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0016342-24.2017.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVANIA SOARES MARQUES (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO
ESTÁVEL MANTIDA ATÉ A DATA DO ÓBITO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte. Aduz em suas razões, em síntese, que não há
elementos que permitam inferir a existência de união estável entre a autora e o pretenso
instituidor do benefício de pensão por morte.

A sentença está assim fundamentada:

I. RELATÓRIO

Trato de ação por meio da qual SILVANIA SOARES MARQUES postula a condenação do INSS
na obrigação de implantar, em seu favor, inclusive com o pagamento dos atrasados, PENSÃO
POR MORTE instituída, como afirma, por AGAPITO DIAS TOCHA, falecido em 05/03/2017.

O benefício, requerido ao INSS em 17/04/2017 (DER), sob NB 179.612.874-8, foi indeferido
administrativamente, sob este motivo (fls. 24): falta de qualidade de dependente, por ausência
de comprovação de união estável.

Foi requerida a gratuidade da justiça, já deferida (fl. 32), bem como a tutela de urgência,
ainda não deferida (fl. 32/34).

Em contestação, a autarquia previdenciária pugnou pelo não acolhimento dos pedidos,
reiterando os motivos que levaram ao indeferimento administrativo (fls. 37/39).

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o art. 38 da Lei n.
9.099/95, aplicável à espécie por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O benefício da pensão por morte pressupõe a conjugação de duas relações jurídicas distintas,
a saber:

a) a relação jurídica entre o instituidor do benefício, que é o segurado, e o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS); e
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b) a relação jurídica entre o segurado e o pretenso dependente ou beneficiário (art. 16 da Lei
n. 8.213/91 - Lei de Benefícios da Previdência Social - LBPS).

Passo ao exame de tais pressupostos.

II. 1. Vínculo entre a pessoa falecida e o INSS

O vínculo entre a pessoa falecida e o INSS - pressuposto da instituição da pensão por morte
pretendida - pode decorrer de uma das seguintes situações:

i) a qualidade de segurado, que deve existir na data do óbito (LBPS, art. 74, caput);
alternativamente,

ii) a aquisição, até a data do óbito, do direito à fruição de uma das espécies previdenciárias
devidas ao segurado (dentre aquelas previstas no art. 18, inciso I, da LBPS), uma vez que, de
qualquer sorte, quem está em gozo de benefício (ou, segundo remansosa jurisprudência, quem
já reuniu condições para assim estar) preserva a qualidade de segurado, sem limite de prazo
(LBPS, art. 15, I).

Até o óbito, o instituidor estivera efetivamente vinculado ao RGPS, haja vista  ser beneficiário
de aposentadoria desde 21/09/09 (NB 147.508.144-5 – fl. 49).

II.2. Vínculo entre a pessoa falecida e a autora

 SILVANIA SOARES afirma ser companheira do instituidor.

A companheira é beneficiária do RGPS e sua dependência econômica, em relação ao
segurado, é presumida (art. 16, inciso I c/c § 4º, da LBPS).

Considera-se companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o
segurado (art. 16, § 3º, da Lei n. 8.213/91). O caput do art. 1.723 do novo Código Civil (Lei n.
10.406/2002) dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem
e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família".

Então, são os seguintes os requisitos da união estável: durabilidade, continuidade e
publicidade.

A comprovação da união estável, para fins previdenciários, pressupõe início de prova
material, nos termos do art. 16, §5º, da Lei 8213/91.

Com início de prova material, verifico a Declaração prestada pela assistência social do
Hospital Geral de Linhares (fls. 11/16), de que a autora por diversas ocasiões estivera naquele
hospital em acompanhamento ao senhor Agapito.

Consta ainda ficha de controle de visitas pela Prefeitura Municipal da família da autora, nela
constando o nome do Sr. Agapito (fls. 60/69).

Em audiência realizada nesta Vara,  no dia 07/02/18, a autora afirmou que viveu com Agapito
por 22 anos, tendo morado com ele em varias cidades; em Linhares, eles moraram por 16
anos.

A primeira testemunha confirmou que a autora vivia com Agapito como se casados fossem,
fazendo visitas periódicas à casa da autora, haja vista ser Agente de Saúde.
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A segunda e a terceira testemunhas, da mesma forma, confirmaram que a autora vivia com
Agapito como se casados fossem;

Estão presentes, portanto, os dois pressupostos anteriormente examinados, assim sintetizados:
i) o instituidor era segurado do RGPS; ii) entre o instituidor e  a autora havia relação jurídica
apta a fazer instaurar, no plano previdenciário, a condição de dependente de segurado e, por
conseguinte, o direito à pensão por morte requerida administrativamente.

Havendo o direito ao benefício, passo à fixação da DIB e da DCB.

Fixo a DIB em 05/03/2017.

A DIB foi fixada na data do óbito porque o benefício foi requerido até 90 (noventa) dias,
contados da morte do instituidor. Base legal: LBPS, art. 74, I, com redação da Lei n. 9.528/97.

Até o óbito, o instituidor vertera pelo menos 18 contribuições mensais. Para além disso, na
data em que foi extinto pela morte,  o vínculo existente entre o instituidor e a beneficiária já
alcançara 2 (dois) anos ou mais de duração. Por isso, como a beneficiária contava, na data do
óbito do instituidor, com 65 anos (isto é, idade de 44 anos ou mais), a pensão por morte é
vitalícia. Base legal: LBPS, art. 77, § 2º, V, c, 6, com redação da Lei n. 13.135/2015.

II.3. Da tutela provisória

A autora pede, em caráter incidente, a antecipação dos efeitos da tutela, baseada na urgência.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe (CPC/2015, art. 300, caput), além de
expresso requerimento: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) a
probabilidade do direito; c) a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se presente, uma vez que a
autora postula o reconhecimento ao direito de receber prestação de natureza alimentar. Em tal
perspectiva, a antecipação dos efeitos da tutela final decerto evitará que o tempo do processo
prolongue eventual estado de privação daquele que, em razão da dependência econômica em
relação ao falecido segurado, necessita do benefício previdenciário para manter o sustento
próprio e o da família.

De outro lado, consideradas as razões de decidir expostas anteriormente, é manifesta a
presença da probabilidade do direito.

Por fim, como a tutela provisória pretendida tem por objeto o pagamento de prestação
pecuniária, os efeitos do provimento antecipatório são plenamente reversíveis, podendo o
INSS, na hipótese de, ao final, restar vencedor, postular, em ação própria, a devolução do que
houver sido pago indevidamente.

Logo, como houve pedido expresso e estão presentes os pressupostos examinados
anteriormente, impõe-se a concessão da tutela provisória.

III. DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO,
resolvendo o mérito, para condenar o INSS a implantar, em favor de SILVANIA SOARES
MARQUES, o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE, com DIB em 05/03/2017.

...
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

Não obstante o teor da Súmula 63 da TNU, que dispensa o início de prova
material para comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte, há
nos autos conjunto probatório satisfatório acerca da relação conjugal superior a dois anos
(p.ex.: o cartão da família da Secretaria Municipal da Saúde de Linhares, onde consta o nome
da autora Silvania e do falecido sr. Agapito; evento 15-out23).

Tais documentos foram firmemente corroborados por prova testemunhal, como
demonstrou a sentença.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a
pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação,
aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266622v5 e do código CRC 38bd1c8f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5002078-83.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANA CAROLINA PEREIRA MARQUES LEAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO
ESTÁVEL NÃO COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CAROLINA PEREIRA
MARQUES LEAL em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
pensão por morte. Alega em suas razões que a união estável que mantinha com o falecido Sr.
Diogo Fernandes Correa foi comprovada mediante a apresentação de sentença transitada em
julgado que reconhece a união estável entre a autora e o falecido instituidor da pensão, dentre
outros documentos. Aduz que a prova testemunhal foi capaz de confirmar as alegações
autorais.

A sentença está assim fundamentada:

I - RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os requisitos para a concessão da pensão por morte vêm elencados no art. 74 da Lei 8.213/91:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de
1997)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído
pela Lei nº 9.528, de 1997)

III- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal conceitua dependente, para fins de obtenção do
benefício:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:
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 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

 II - os pais;

      (...)

  § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.

Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, o falecido detinha qualidade de
segurado da previdência social, sendo o pedido de concessão administrativa do benefício
indeferido por falta de demonstração da qualidade de dependente da autora.

A prova produzida não foi capaz de comprovar a união estável.

Com efeito, em depoimento pessoal a autora afirmou que estava com o falecido desde 2010,
sendo que na ação de reconhecimento de união estável que tramitou na Justiça Estadual
afirmou que conviveu com o falecido a partir de 2009. Afirmou ainda que não sabia o
endereço em que conviveu com o falecido e desconhecia o nome da empresa que o falecido
trabalhava.

Destaco que não há nos autos um só indício de que o falecido tenha permanecido em
Cachoeiro ou Marataízes ao longo dos anos em que a autora alega ter convivido com o
falecido.

Ademais, a certidão de óbito indica que o falecido residia em Santa Catarina, o que
enfraquece ainda mais a narrativa.

Por fim, a única testemunha ouvida - os demais depoentes foram informantes - pouco soube
dizer a respeito da convivência, apenas afirmando que viviam em união estável, sem indicar
endereços e datas.

A autora merece a improcedência.

III – DISPOSITIVO

Do exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I
do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma da lei.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se.
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De acordo com a legislação, para que a união estável se configure é preciso que
esteja caracterizada pela publicidade, continuidade e durabilidade e que as partes tenham a
intenção de constituir família, características não demonstradas nos autos.

O início de prova apresentado não foi considerado pelo INSS, porquanto nos
registros de empregado do ex-segurado, em que consta a recorrente como cônjuge, a
assinatura do falecido não confere com a constante dos documentos pessoais.

De fato, a assinatura constante nas fichas de empregado (fls. 92 e 93 do Evento
1) não confere com a assinatura constante da carteira de identidade e/ou carteira de motorista
do falecido (fls. 85/86 do Evento 1).

Além disso, a autora em seu depoimento pessoal disse não se lembrar do
endereço que em teria residido com o falecido em Marataízes; disse que ele foi enterrado em
Santa Catarina porque a família dele era de lá.

A mãe do falecido (Sra. Dinorá) foi ouvida como informante e disse que a
Carolina morava com a gente em Marataízes, ou seja, mas também não soube dizer o
endereço de Marataízes.

O padrasto do falecido (Sr. Jaime) também foi ouvido como informante.

A única testemunha ouvida não acrescentou muitas informações, resumindo-se
a dizer que viviam em união estável, sem especificar datas e não sabendo informar o endereço
de Marataízes. 

O local de residência do instituidor da pensão é ponto controverso, já que a
prova documental é divergente do depoimento colhido na audiência de instrução e
julgamento. A autora afirmou que o enterrro foi em Santa Catarina porque a família  dele era
de lá e o endereço na certidão de óbito consta como naquele estado. Por outro lado, a própria
mãe do falecido disse que moravam em Marataízes na data do óbito.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266624v9 e do código CRC 18958b1e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5000398-32.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ZORAIDE BISPO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por ZORAIDE BISPO DA SILVA
SANTOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por
morte. Alega a recorrente o que se segue: i) o último contrato de trabalho de seu falecido
marido (Sr. Antônio) cessou em 23/03/2004, consoante consta na CTPS, e não em 05/2002
como consta no CNIS; ii) em 22/09/2005 foi concedido ao de cujus benefício por
incapacidade em razão de ser portador do vírus HIV; iii) equivocadamente, em 15/10/2007
houve concessão de benefício de amparo social, em razão do vírus HIV; iv) o auxílio-doença
não deveria ter sido cessado, mas convertido em aposentadoria por invalidez por se tratar de
segurado com patologia de estigma social e discriminação, configurando-se a chamada
invalidez social, tendo em vista que possuía a época do óbito 54 anos de idade, ensino
fundamental incompleto, experiência profissional limitada às funções braçais e
conhecimentos técnicos que o desqualificava para o mercado de trabalho.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder pensão por morte, desde
a data do óbito, em 10/12/2007 (NB 185.510.617-2, DER 6/7/2018).

A controvérsia limita-se à qualidade de segurado do marido da autora.

O dependente de segurado especial tem direito a pensão por morte,  desde que provada a
qualidade de segurado do instituidor. A pensão por morte, porém, independe de carência (art.
26, I, da Lei nº 8.213/91). Logo, para ter direito à pensão por morte, o dependente precisa tão-
somente comprovar que o segurado falecido detinha a qualidade de segurado na data do
óbito. 

A autora e Antonio Carlos Silva dos Santos se casaram em 24/9/1993. Antonio Carlos faleceu
em 10/12/2007 (evento 1, CERTOBIT7).

O INSS considerou que o instituidor perdeu a qualidade de segurado em 15/1/2007 (evento
7, PROCADM2).

Depois que cessou o auxílio-doença NB 31/136.618.911-3, em 22/11/2005, o autor parou de
contribuir para a Previdência Social (evento 7, OUT1). 
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O falecido recebeu o benefício assistencial a pessoa portadora de deficiência NB
87/522.267.461-0 no período de 15/10/2007 a 10/12/2007, data do óbito (evento 7, OUT1).
Ocorre que o recebimento de benefício assistencial não prorroga a qualidade de segurado,
porque se trata de benefício que independe do recolhimento de contribuições previdenciárias. 

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O falecido perdeu a qualidade de segurado em 16/1/2007 (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91 e art.
14 do Decreto nº 3.048/99).

Na data do óbito, em 10/12/2007, o autor não era segurado da Previdência Social. Por isso, a
autora não tem direito ao benefício.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (Destacado)

 

Alega a parte autora que o benefício por incapacidade de seu falecido marido
(Sr. Antônio) não poderia ter sido cessado em 22/11/2005, mas sim convertido em
aposentadoria por invalidez.

A pensão por morte é benefício da previdência social, de caráter contributivo e
filiação obrigatória. Não se vislumbra a concessão de benefício da previdência social se
ausente a relação jurídica entre o segurado e o INSS.

No caso concreto, a relação jurídica inexistia, porquanto o falecido não
mantinha a qualidade de segurado ao tempo do óbito, já que não conseguiu comprovar que a
incapacidade existiu e persistiu, ininterruptamente, desde a cessação do auxílio-doença em
22/11/2005 até a data de concessão do benefício de amparo social à pessoa com deficiência
(concedido em 15/10/2007 e mantido até a data do óbito).

Frise-se que a existência da doença – vírus HIV – não induz necessariamente à
incapacidade

Os laudos médicos e/ou exames apresentados mencionam as doenças que
acometiam o de cujus, mas não atestam a existência de incapacidade (Evento 1 – LAUDO11).

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
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Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade
de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266620v4 e do código CRC 83b48e4b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0020007-89.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADEMAR DIONISIO PINTO (AUTOR)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO
ESTÁVEL MANTIDA ATÉ A DATA DO ÓBITO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento de pensão por morte. Aduz em suas razões, em síntese, que não há
elementos que permitam inferir a existência de união estável entre o autor (Sr. ADEMAR) e
a pretensa instituidora do benefício de pensão por morte (Sra. Geneci Coelho Inacio).

A sentença está assim fundamentada:

Cuida a espécie de ação previdenciária ajuizada por ADEMAR DIONISIO PINTO, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E OUTRO, pleiteando a concessão do
benefício de pensão por morte em virtude do falecimento da Sra. Geneci Coelho Inacio, sua
alegada companheira.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01.

Fundamento e Decido.

O benefício de pensão por morte foi requerido em 02/12/2016 (fl. 19), tendo sido indeferido
sob a alegação de que o autor não detinha a qualidade de dependente da falecida, uma vez
que não foi reconhecida a alegada união estável.

São requisitos indispensáveis à concessão da pensão por morte os seguintes: a) ocorrência do
falecimento; b) comprovação da qualidade de segurado do falecido; e c) demonstração,
pelo(s) beneficiário(s), da condição de dependente.

Para que a parte autora tenha direito a receber a pensão, é necessário comprovar que havia
convivência duradoura e com intenção de constituir família entre ela e o de cujus, até a data
do óbito ou que, estando separados, havia dependência econômica em relação ao instituidor
do benefício, ante o disposto nos artigos 16, I, e 74, da Lei n. 8.213/91.

O ponto nodal a ser examinado no presente caso é a existência ou não de união estável entre o
Autor e a segurada no momento do falecimento desta, o que geraria o direito ao recebimento
da pensão por morte.
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A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 226. § 3º equiparou a união
estável ao casamento, relegando à legislação infraconstitucional a determinação dos critérios
para sua configuração. Assim, o Código Civil, em seu artigo 1.723 dispõe que:

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família.”

No caso dos autos, com o fim de comprovar a alegada união estável, foi realizada audiência
neste Juízo, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos do autor e de três
testemunhas, os quais não foram contraditórios. O depoimento pessoal do Autor e as
declarações dos depoentes são convincentes quanto à estabilidade da convivência do referido
casal, com feições de união estável.

O conjunto probatório demonstra a relação com convivência pública e contínua por um
período de mais de dez anos, tendo se mantido até a data do óbito.

Há que se ressaltar que predomina na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a
união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, pode ser comprovada
mediante a valoração de prova exclusivamente testemunhal, sob pena de afronta ao princípio
da inexistência de hierarquia entre os meios de prova.

A Lei nº 8.213/91, por sua vez, não apresenta qualquer exigência documental para fins de
comprovação da união estável, diversamente do que acontece, por exemplo, para fins de
comprovação de tempo de serviço. Ademais, nos termos da Súmula nº 63 da TNU, “a
comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de
início de prova material”.

Entendo, portanto, que restou comprovada a união estável do autor com a Sra. Geneci Coelho
Inacio à época da morte da segurada, razão pela qual o autor faz jus ao benefício
previdenciário.

Por fim, entendo que a união estável aqui caracterizada foi superior ao período de dois anos,
razão pela qual o efetivo período de duração do benefício observará a idade do autor na data
do óbito, conforme disposto no art. 77, §2º, V, c, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, EXTINGUINDO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do NCPC, e condeno o Réu a:

 a) CONCEDER o benefício previdenciário de pensão por morte à autora, ADEMAR
DIONISIO PINTO, com DIB na data do óbito da instituidora da pensão (16/10/2016 - fls. 10),
de forma vitalícia, de acordo com o art. 77, parágrafo 2º, inciso V, alínea “c”, 6, da Lei
8.213/91; RMI a calcular pela Ré. Com base em uma cognição exauriente, tendo em conta a
procedência do pedido e o perigo de dano que é imanente ao caráter alimentar da prestação,
nos termos do artigo 4º da Lei 10.259/01, concedo a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA para determinar o cumprimento em caráter de urgência da obrigação de fazer
determinada acima, devendo o requerido implantar o benefício ora concedido à parte autora
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta decisão, bem como
comprovar, nos autos, o efetivo cumprimento nos 10 (dez) dias subsequentes à implantação,
sob pena de multa.    ...

P.R.I.
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Não obstante o teor da Súmula 63 da TNU, que dispensa o início de prova
material para comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte, há
nos autos conjunto probatório satisfatório acerca da relação conjugal superior a dois anos.
Tais documentos foram corroborados por prova testemunhal harmônica, nos termos fixados
na sentença.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Sem custas, em face da isenção legal de que goza o réu. Condeno o INSS a
pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação,
aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266616v4 e do código CRC 13ea3d4c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5000921-78.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALTAIR DE ANGELI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO
ESTÁVEL NÃO COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALTAIR DE ANGELI em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Alega em suas
razões o que se segue: (i) é nítida a contrariedade dos depoimentos prestados pelas irmãs do
falecido, eis que “uma diz que nunca viu a autora na residência do de cujus, outra diz que a
autora ia somente para dormir, que a autora nunca participou das festas de família,
contrariando as fotos anexas na inicial”; (ii) os documentos acostados à inicial contrariam 
os depoimentos das irmãs do de cujus, dentre os quais constam foto da autora em festa da
família do falecido e calendário da loja da autora.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS à concessão de pensão por morte
desde a data do requerimento administrativo (NB 163.654.442-5, DER 27/2/2013).

A autora alega ter sido companheira de João Bastida Messa, falecido em 6/2/2013 (evento 1,
CERTOBT3).

O companheiro é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de
dependente da segurada (art. 16, I, da Lei nº 8.213/91). Considera-se companheiro a pessoa
que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado (art. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91).
E por união estável se considera “a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem
e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família".

A união estável pode ser demonstrada com prova exclusivamente testemunhal. A lei só exige
início de prova material para comprovação de tempo de serviço (art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91), e não para evidenciar a qualidade de dependente para fins previdenciários.
Questão pacificada na Súmula nº 63 da Turma Nacional de Uniformização: “A comprovação
de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova
material”.

Não obstante, a autora apresentou os seguintes documentos, os quais constituem indícios da
união estável:

comprovante de residência em comum, qual seja, Rua Guararema, nº 2 quadra 57, Vale
Encantado, Vila Velha/ES (evento 1, OUT5, fls. 6, e evento 6, OUT5, fl. 22);
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sentença julgando procedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável pós-
morte formulado pela autora em face dos herdeiros colaterais de João Bastida Messa,
relativamente ao período de 5/5/2010 a 6/2/2013, proferida em 24/4/2018 (evento 7, DECL2).

Passo a valorar a prova testemunhal, a fim de verificar o preenchimento dos seguintes
requisitos da união estável: durabilidade, continuidade, publicidade e intenção de constituir
família. Eis o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal - Altair de Angeli

Conheceu o Sr. João Bastida no bairro; bairro Vale Encantado; município de Vila Velha;
foram morar juntos; no mesmo endereço, na casa dele; a casa dele é na rua principal mesmo,
rua São Gabriel da Palha, n° 72 e tem um outro; ficaram nesse endereço durante 3 anos, foi
morar com ele no dia 05 de 2010 até 2013, quando ele faleceu; era divorciada; começou o
relacionamento em 2010 até 2013; ele faleceu no hospital, ele ia buscar [a depoente] no
trabalho, caiu de moto, foi no hospital e faleceu no hospital de Vila Velha; a declarante do
óbito Maria das Graças é irmã dele; tinha um relacionamento muito bom com a família dele,
só ficaram meio assim depois que ele faleceu, ficaram meio assim, de apanhar alguma coisa
dele mas não teve nada disso, desistiu de tudo só queria pensão;  nesse período não houve
separação, tinham uma convivência muito boa, maravilhosa, ele era uma pessoa muito boa;
foi no INSS e deu entrada na pensão, faltava união estável, depois que conseguiu a união
estável; os irmãos do Sr. João Bastida impediram o acesso da autora à documentação; não
sabe o motivo porque tinham um bom relacionamento, ajudava eles e eles ficavam muito
dentro da sua casa, aquela amizade grande e depois que ele faleceu não sabe o que que houve
que eles não queriam dar o documento, não deram; eles reconheciam o relacionamento com o
Sr. João, eles viam; tinham um relacionamento como se casados fossem; desde 2010; se
conheceram em 2010 mesmo, poucos dias que estavam se conhecendo foram morar juntos, ai
morou com o Sr. João até que ele faleceu; ficaram morando na casa do irmão dele, foi o que
impediu; nunca separaram; ficou hospitalizado, 6 dias, estava no trabalho ele ia buscar no
trabalho, então ele caiu de moto, porque ele tinha uma diabetes muito forte, ele estava indo
buscar no trabalho, a ambulância veio levou para o hospital São Lucas, do São Lucas
transferiram ele, foi com ele, e do São Lucas transferiram para o hospital de Vila Velha, ficou
lá com ele, no outro dia foi levar as coisas que ele precisava, e na quarta feira ele faleceu;
acompanhou ele no hospital; ficou na UTI, não podia ficar acompanhante, todo dia ia lá de
manhã e de tarde; cuidou das coisas sepultamento, pagou a metade e eles a metade, carro,
tudo, até as coisas do sepultamento mesmo pagou; tinha um comércio e o Sr. João tinha outro,
tinha um de roupa e ele tinha um de moto, ai eles retiraram todinha a mercadoria, não fez
questão para não arrumar confusão; ganância, porque o Sr. João tinha moto, tinha muita
mercadoria, não fez questão daquilo, desistiu de tudo.

 1ª testemunha arrolada pela autora –Marcelo Torezani

Conheceu o Sr. Messa porque ele vendia motos e trabalhava também no ramo de motocicleta;
tinha loja em Santa Rita; conhece ele no mesmo ramo, porque passava lá e a moto Messa tal,
não tinha um conhecimento dele, uma certa amizade, de chegar lá e ficar batendo papo,
conheceu ele dessa forma; não sabia se ele mantinha convivência com a autora, sabia que ele
morava coma alguém, não conversaram sobre isso; tinha uma vez que foi na loja e a autora
estava lá; conheceu o Sr. Messa porque é proprietário da loja Jane Motos e o Sr. Messa tinha
uma loja de motos também Messa Motos, mas não conhecia a autora, a viu uma única vez na
loja Messa Motos, não houve comentário sobre o relacionamento; nunca viu o Sr. Messa se
relacionando com outra pessoa; as lojas ficavam em bairros diferentes mas eram próximas,
bairros próximos, sempre passava lá e via o Sr. Messa sozinho na loja.

Informante – Marcia Gonçalves Miguel (ex-nora da autora)
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O Sr. Messa convivia com a autora; tinham um comércio de motos e a autora tinha de roupas;
mais ou menos de 2010 a 2013; o Sr. Messa faleceu; era vizinha; mantinham uma convivência
como marido e mulher; na época o endereço era rua Nova Verona, n°16, quadra 21, Vale
Encantando Vila Velha; não era vizinha colado, bem próxima; conhecia o irmão mais novo do
Sr. João Bastida, conhecia por Sr. Messa, ele era uma figura pública no bairro; só conheceu a
irmã Maria das Graças quando foi ao velório; não sabe se houve separação; não sabe afirmar
se houve uma separação entre a autora e o Sr. Messa; conhece a autora; encontrava a autora
aleatoriamente; sabe que às vezes eles brigavam; não sabe dizer ao certo; não sabe dizer se o
Sr. João Batista tinha outro relacionamento, nunca ouviu falar; participou do velório; a autora
estava lá; a autora era vista como esposa do Sr. Messa; a loja de moto era no bairro Vale
Encantado e a loja de roupa era em Araçás; tem conhecimento do relacionamento desde o
inicio;  o Sr. Messa não saiu de casa, lembra que eles brigavam às vezes, mas se houve a
separação física não sabe dizer; às vezes a autora conversava, estava aborrecida com fulano,
essas coisas;  não tem conhecimento se a autora chegou a sair de casa; o imóvel que eles
residiam era do Sr. João, da família dele, sei lá; quando o Sr. João faleceu a autora
permaneceu no imóvel; depois ela saiu porque teve um problema com os familiares dele e
autora saiu de lá; a princípio os familiares do Sr. João reconheciam a autora como
companheira sim, depois do falecimento dele teve desentendimentos entre deles lá; a autora
chegou a comentar; foi casada com o filho da autora que hoje está falecido.

 1ª testemunha arrolada pela corré – Maria das Graças Messa Lemos

Entende que a autora foi uma namorada do Sr. João; eles não moravam juntos; na rua São
Gabriel da Palha moravam o irmão e o pai; entende que a autora seria uma namorada do Sr.
João, toda vez que ia lá ela não estava, nunca estava presente; à noite, às vezes, ela saia da
missa passava para ver o pai, ver o irmão como que ele estava, se ele estava bem de dor, a
situação dele, nunca essa mulher estava; se ela conseguiu dormir foi pouco tempo, talvez
negócio de dias, porque no dia em que ele passou mal, a autora ligou, no dia em que ele estava
mal, estava morrendo, a autora falou: "você vem cuidar do seu irmão porque ele não está
muito bem"; ele não está passando muito bem, como assim, e vai lá para ver como que ele tá,
se ela mencionou que  fosse lá acudir o irmão é porque ela não convivia mesmo com ele;  é
igual está falando, chegavam lá à noite ela nunca estava; não mora perto da residência, eles
moram em Vila Velha; nessa residência morava o Sr. João Messa e o pai, José Messa; a
residência tinha um andar só; como a autora não era casada com ele nem nada, não tinha
relacionamento sério com ele, o irmão como é dono dali tudo, o irmão Sr. João Messa, vivia de
favores com o irmão, então pegou e tirou as coisas que pertencia a ele, ele é dono dali, e como
não era casado tinha direito de tirar as coisas dele; confirma que no período de 2010 a 2013 a
autora não morou na residência na rua São Gabriel da Palha, n°72,Vila Velha, morou na
residência só o Sr. João Messa e o pai; Sr. João Messa tinha uma lojinha de motos, mas as
motos não eram da loja não, ele não era dono do comércio, ele não tinha nada de lucro dele;
não sabe nada da autora, sinceramente, não tem nada contra ela mas não sabe nada dela,
tinha uma lojinha em Araçás; o irmão[Sr. João Messa] não ajudou a construir, não tinha
condições não, a situação dele não era boa não, ajudava o irmão em tudo; quando o Sr. João
Messa sofreu acidente quem levou para o hospital foi a sobrinha e o sobrinho; quando foi a
última queda que ele teve em Vale Encantando, sempre levava o irmão no medico, quando
irmão caiu de moto, era tudo, mãe, esposa e irmã do irmão; não, nunca pode ter filhos, ele
teve uma companheira 14 anos que conviveu com ela; terminaram faz um tempinho; não sabe
nada da autora, não sabe quando o Sr. João conheceu a autora; a autora não estava presente
nas reuniões festivas de família, quando o irmão morreu a autora podia ter levado no hospital
não é mesmo, mas nem isso a autora fez, ela só ligou para a depoente, a ligou dizendo que o
Sr. João estava mal, que fosse acudir o irmão , chamou o marido que estava acabando de
chegar, pegaram o carro e vazaram para lá, ele falou assim depois da ligação da autora de 15
minutos, isso que não entende, queria entender esse lado, porque a autora não cuidou do
irmão [Sr. João]; o Sr. João teve uma namoradinha ai mas falou para ele assim “essa mulher
não está com nada não” ai ele parou de encontrar com a menina; não sabe quando foi esse
relacionamento; não sabe o nome dessa pessoa, uma paquerinha rápida; ele conviveu com a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 294



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 515/599

5000921-78.2018.4.02.5001 500000266614 .V3 JES10672© JES10683

cunhada 14 anos depois namorador assim, não ia em frente não; não tinha convivência com 
autora; se ver ela hoje não conhece mais, não tinha relacionamento, lá em casa ninguém
tinha, a gente chegava lá ela não estava; a autora esteve no velório mas não levou para o
médico não, quando chegou lá ele estava espumeiro na boca dele, e falou que estava
morrendo, ai ele pegou em seguida e ligou falou que estava morrendo; no velório a autora não
era vista como alguém que tinha relacionamento com o Sr. João; a autora ficou de frente para
o caixão na hora do sepultamento, a autora pegou o livro de presença.

 2ª testemunha arrolada pela corré – Lusete Messa Faria

É uma situação complicada, a autora tinha um relacionamento com o Sr. João, um namoro
vamos dizer assim, dizer assim que era marido e mulher não tem conhecimento disso; a
princípio morava com o pai depois o pai não tinha condições mais, ai o Sr. João ficou
morando sozinho foi quando a autora foi lá, limpava a casa, aquelas coisas toda, e ficava lá, e
ia embora, tanto que quando ele ficou doente ela não foi quem cuidou dele, sempre era a irmã,
sempre foi a irmã que cuidou do irmão [Sr. João]; o pai adoeceu e foram cuidar do pai; o pai
saiu da casa, o pai morava na casa do irmão que era cedida então morava o pai e o irmão,
quando o pai não estava mais em condições de morar sozinho, o irmão, também porque
tiveram problemas sérios com o irmão, de previdência, de tentar aposentar o irmão, mas não
conseguiram, então quem mantinha a casa era o pai, então o pai adoeceu não tinha condições
mais de viver lá os dois sozinhos, o irmão doente, o pai doente, o irmão ficou morando sozinho
foi quando essa mulher chegou, ia lá limpar a casa pra ele; acha que a autora dormia lá, isso
ai não tem conhecimento, ela foi uma pessoa que foi na vida do irmão, não diz assim era a
mulher do irmão, foi uma coisa tão rápida, não sabe dizer isso; a residência é em Vale
Encantado; na Avenida São Gabriel, é esse endereço mesmo; é complicado por que é aquela
história, dizer assim fulano casou com fulano e viveu junto, não sabe dizer isso, porque ela ia
lá, convivia com ele, voltava para casa dela; a casa da autora era lá no Vale Encantado
mesmo, não conhece ela, tem tão pouco relacionamento  que nem conhece a autora; a autora
não participou das festas da família; uma vez foi lá e a autora estava lá na casa; na verdade
não mora aqui [a depoente], mora em Conceição da Barra, quem conviveu muito foi a irmã
realmente com ele, mas a irmã alega que sempre ia lá a autora não estava lá, mas ela cuidava,
ela ia lá, às vezes ia embora, dizer assim era marido e mulher não; viu a autora na residência
do irmão, talvez uma, duàs vezes, não se recorda, porque essa coisa pegou tão de surpresa; o
irmão teve acidente, foi hospitalizado, e nesse meio tempo ele morreu; ele teve uma acidente
antes, bem antes, tanto que a irmã tentou aposentar ele, não conseguiu, ele não tinha
condições de trabalhar, nenhuma, mas o INSS negou a aposentadoria, o beneficio dele, esse
negocio continuou, e a irmã sempre cuidava dele, quando ele adoeceu, quando ficou
internado; a cunhada deve saber melhor; não visitou o irmão no hospital, talvez tenha sido
uns 15 quinze dias entre a hospitalização e a morte dele, porque teve acidente, ele teve
problema, depois ele adoeceu, ligou para a irmã que estava morrendo, ai ela ligou depois
dizendo que ele estava muito mal mas ela não estava com ele; que a autora foi visitá-lo mas
ficar com ele no hospital não, foi o que a irmã passou; a autora e o Sr. João tiveram um
relacionamento, mas agora dizer que era um relacionamento de marido e mulher não sabe
dizer, é complicado afirmar isso; na verdade o Sr. João teve um outro relacionamento de
muitos anos, de 15 anos com outra pessoa; no período de 2010 a 2013 não, ele tinha, ia lá na
casa dessa outra namorada dele, chama até Valdete; no período de 2010  a 2013 ainda se
encontrava com essa mulher, que ele ajudou a criar os filhos dela; Valdete o nome dela, mais
de 15 anos; o Sr. João não teve filhos, cuidou dos filhos da Valdete; a autora estava no velório;
quem cuidou da parte do funeral foi o irmão, tudo o irmão, até quando ele estava no hospital,
a irmã que falou, que a autora foi lá uma vez visitar ele só no hospital, quem sempre olhou o
irmão era a irmã; não sabe informar sobre roupas da autora que o irmão retirou da
residência; não sabe se a autora procurou a residência; o irmão falou que a autora estava lá,
ajudando, limpando casa, essas coisas, ia lá limpava a casa, acha que dormia com ele, essas
coisas assim, é complicado dizer porque uma coisa é estar casada com a pessoa, outra coisa é
afirmar isso; ela cuidava, fazia almoço para ele, ia embora, acha que de noite ela vinha
dormir, ela não tinha uma vida direta lá com ele, porque não conviviam com o irmão, o irmão
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[Sr. João] morava lá no quintal desse irmão, vivia lá, na verdade o irmão não tinha nada, só
morava lá, tinha um consórcio de moto que era a única coisa que ele fazia na vida; não sabe
dizer se autora tinha os pertences pessoais dentro da casa, acha que não, que ela só ia lá
dormia e ia embora; acha que a autora não foi contratada para fazer limpeza, foi só mesmo
relacionamento que eles tiveram, ia lá, fazia as coisas para ele e ia embora; não sabem se o
relacionamento perdurou até a data que o Sr. João faleceu porque foi tão sofrido essa coisa
psicológica na família, então não se deu conta disso, do tempo; antes do acidente o Sr. João
não estava acamado, o irmão ficou acamado em casa, ele sofreu acidente, voltou para casa,
ela ia lá cuidava, do mesmo jeito, ela ia cuidava e ia embora para casa dela; ninguém ficava a
noite com o Sr. João, não sabe se a autora dormia com ele; o irmão não era acamado; a irmã
que falou que a autora ia embora, porque ela ia para fazer o serviço, ia para casa dela, depois
voltava, acha que dormia, ia embora; certamente que não recebia para fazer o trabalho, era
uma troca de namoro mesmo, de repente, disso não sabe.

A única testemunha arrolada pela autora afirmou que não sabia se João  Bastida Messa (Sr.
Messa, como era conhecido) mantinha convivência com ela. Disse que sabia que ele morava
com alguém, mas não conversaram sobre isso. Informou que não conhecia a autora e que a
tinha visto uma vez na loja de motos do Sr. Messa (Messa Motos), mas não houve comentário
sobre o relacionamento. Acrescentou que nunca viu o Sr. Messa se relacionando com outra
pessoa e que sempre passava lá e o via sozinho na loja.

As testemunhas arroladas pela corré consideravam o relacionamento mantido pela autora e o
Sr. Messa simples namoro.

Não ficou provada a existênca de união estável entre a autora e o falecido. Por isso, a autora
não tem direito à pensão por morte.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

 

De acordo com a legislação, para que a união estável se configure é preciso que
esteja caracterizada pela publicidade, continuidade e durabilidade e que as partes tenham a
intenção de constituir família, características não demonstradas nos autos.

Apesar do início de prova apresentado, a prova testemunhal não foi capaz de
confirmar a alegada união estável entre a autora e o falecido segurado.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.
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Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266614v3 e do código CRC d71376c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000288-61.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MAURA HELENA GUEDES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TRABALHO RURAL EM REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR OU INDIVIDUALMENTE. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por MAURA HELENA GUEDES em
face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Aduz
em suas razões que: (i) há pluralidade de provas para efeito de início de prova material; (ii) a
prova testemunhal confirmou o início de prova e o trabalho em regime de economia familiar;
(iii) o falecido possuía um posto de gasolina em 1994, mas em razão de dificuldades
financeiras houve baixa da empresa em 2010; (iv) deve ser aplicado o princípio do in dubio
pro misero; (v) a legislação previdenciária qualifica como segurado especial o produtor rural.

A sentença está assim fundamentada:

MAURA HELENA GUEDES propôs demanda pedindo a condenação do INSS a conceder
pensão por morte desde a data do requerimento em 05/09/2017 (Evento 1,
INDEFERIMENTO6).

A parte autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte (NB 165.542.234-
8) em 05/09/2017 (Evento 1, INDEFERIMENTO6). O INSS se recusa a conceder o benefício
sustentando que Mauro Ribeiro de Souza não detinha a qualidade de segurado na data do
óbito ocorrido em 24/08/2017 (Evento 1, CERTOBT5), , conforme consta na decisão de
indeferimento  (Evento 1, PROCADM11 – fl. 21), bem como alega que não foi comprovada a
união estável (Evento 1, INDEFERIMENTO6).

Qualidade de segurado

A concessão do benefício não depende do cumprimento de período de carência (art. 26, I, da
Lei nº 8.213/91), sendo, pois, irrelevante o número de contribuições recolhidas pelo segurado
para a previdência social. Todavia, é necessário que o instituidor da pensão ostente a
qualidade de segurado na data do óbito. Afinal, a pensão por morte é devida apenas aos
dependentes de segurado, e os requisitos para a concessão do benefício devem estar presentes
na data do óbito.

A autora alega que seu companheiro prestou serviço no meio rural até a data do óbito.

A comprovação de exercício de atividade rural na data do óbito depende de início de prova
material, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº
8.213/91). Para comprovar exercício de atividade rural pelo falecido, a parte autora juntou
aos autos documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os
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seguintes: Escritura pública de divisão amigável de imóvel rural com extinção de condomínio,
em que consta nome do falecido, datada de 2012, com a matrícula do imóvel (Evento 1,
ESCRITURA7).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

MAURA HELENA GUEDES (AUTORA)

Que convivia com o Mauro desde o ano de 2006; que não tiveram filhos; que moravam no
Sobrado – em Pinheiros; que no Sobrado a casa era própria e em Pinheiros alugada; que
nunca se separou do Mauro e que quando ele morreu estavam juntos; que o Mauro trabalhava
na roça; que o Mauro tinha um comércio, mas quando foi morar com ele já não tinha mais;
que na roça trabalhava com eucalipto e roçava; que vivia mais da venda do leite; que não
tinha vaqueiro; que mudou do Sobrado porque venderam a casa que era perto da terra do
Sobrado; que o gado era leiteiro; que quando o Mauro morreu tinha um pouco de gado ainda;
que recebiam aluguel da Empresa Plantar por uma parte da fazenda que alugou; que a parte
alugada era bem grande; que ficou alugada por quase cinco anos para a empresa Plantar;
que o aluguel da fazenda era mais ou menos um mil e poucos reais; que pagava o aluguel e as
despesas; que quando o Mauro faleceu tinha mais ou menos umas 200 cabeças de gado; que o
Mauro mesmo era o vaqueiro.

ADILSON MARTINS (TESTEMUNHA)

Que conhecia o Mauro há uns 5 anos; que a Maura e o Mauro moravam juntos; que eles
trabalhavam na fazenda no Sobrado; que o Mauro trabalhava com gado e eucalipto; que o
eucalipto plantado na terra era mais ou menos um alqueire e meio; que o Mauro não vendia
leite e que era só para consumo; que não sabe quantas cabeças de gado tinha; que não sabe a
renda que tinham nos 5 anos que os conheceu.

REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Que conhecia o Mauro há uns três anos; que o Mauro trabalhava na roça; que não sabe dizer
se o Mauro tinha algum posto; que o Mauro não se separou da Maura; que o Mauro
trabalhava na fazenda que ele tinha no Sobrado; que foi na terra uma vez só quando o Mauro
faleceu; que sabe que o Mauro tinha gado e trabalhava com eucalipto.

O CNIS do falecido apenas indica que o mesmo foi cadastrado como empresário/empregador
de 1994 até 1995 (Evento 1, PROCADM10 – fl. 14).

Além disso, há o fato de que o falecido era proprietário da empresa ALANMAR COM. DE
COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO RENASCER), ativa desde 03/11/2005, na qual ainda consta
a penhora da referida empresa ocorrida em 08/07/2015 (Evento 1, PROCADM10 – fl.
07). Muito embora a autora informe que a empresa está inativa desde 2010, fato é que não
restou comprovado que o falecido retirava o seu sustento da atividade rural, como segurado
especial.

Na escritura pública de divisão amigável de imóvel rural com extinção de condomínio, datada
de 2012, em que consta a matrícula do imóvel, a qualificação do falecido anotada é a
de produtor rural e não a de trabalhador rural ou agricultor (Evento 1, ESCRITURA7).
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Ressalto que, apesar das testemunhas terem informado que o falecido exercia atividade rural
até falecer, não há qualquer início de prova material apta a comprovar o alegado trabalho
rural do falecido, de forma que não há comprovação documental que indique que na data do
óbito o falecido exercia atividade rural como meio de subsistência.

Não tendo sido comprovada a qualidade de segurado da de cujus na data do óbito, a parte
autora não tem direito à pensão por morte pleiteada.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.   ...

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A controvérsia cinge-se à comprovação da qualidade de segurado especial do
falecido na data do óbito. 

A autora, em seu depoimento pessoal, disse “que recebiam aluguel da Empresa
Plantar por uma parte da fazenda que alugou; que a parte alugada era bem grande; que
ficou alugada por quase cinco anos para a empresa Plantar; que o aluguel da fazenda era
mais ou menos um mil e poucos reais; que pagava o aluguel e as despesas; que quando o
Mauro faleceu tinha mais ou menos umas 200 cabeças de gado; que o Mauro mesmo era o
vaqueiro.”.

Se a principal renda do núcleo familiar era proveniente do aluguel da fazenda, a
atividade rural supostamente desenvolvida pelo falecido não era realizada em caráter de
subsistência.

Questionada sobre a atividade agropecuária principal desenvolvida pelo
marido, a autora respondeu que produziam mandioca, milho e horta para consumo, não
havendo comercialização (Evento 1, PROCADM11, fl. 7; nesse formulário, a pergunta n.º 6
poderia ser respondida com um 'x' em "subsistência", em "comercialização" ou em "não
desenvolvo atividade agropecuária, somente auxilio nos serviços domésticos do grupo
familiar"; a autora respondeu "subsistência").

Não houve menção às 200 cabeças de gado, referidas pela autora nesta ação
quando do depoimento pessoal (cf. sentença).

O segurado especial é alguém que planta para subsistência, vive do produto da
terra, mas necessariamente produz excedentes agrícolas e os comercializa. Se não houver
produção de excedentes comercializáveis, a pessoa evidentemente não será segurada especial,
visto que Constituição afirma que o mesmo deve contribuir mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção (§ 8º do artigo 195 da
Constituição da República).

Nesse sentido, note-se a dicção do § 1º do art. 11 da Lei nº 8.213/1991:
“Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros
da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do
núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a
utilização de empregados permanentes.” Em suma: se a pessoa produz apenas para consumo
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próprio e da família, a agricultura pode ser de subsistência – a depender da análise de cada
caso –, mas não se cuida de segurado especial, porque não se configura o segundo requisito
acima exposto. Com efeito, somente haverá  desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar se esse trabalho rural importar não apenas na produção, mas também na
comercialização daquilo que se produz.

Uma vez que há indicativo de (i) não ter havido comercialização de
excedentes; de que (ii) havia renda, recebida de empresa, oriunda de uma parte da fazenda
que fora alugada, não vejo como qualificar o falecido marido da autora como segurado
especial; e considerando que (iii) houve colidência nas informações prestadas pela autora na
fase administrativa (referiu pequena produção agrícola destinada meramente à subsistência) e
na fase judicial (referiu a posse de 200 cabeças de gado), não vejo como qualificar o falecido
marido daa autora como segurado especial.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade
de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266610v6 e do código CRC 9ecb2330.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0023541-41.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELZA MAGNAGO DENADAI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE
DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por ELZA MAGNAGO DENADAI em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Alega a
recorrente o que se segue: i) o falecido manteve a qualidade de segurado até a data do óbito,
tendo em vista que se encontrava filiado na categoria de contribuinte individual e atuava
como prestador de serviços à pessoa jurídica, a quem incumbia, por lei, o recolhimento da
contribuição previdenciária; ii) possibilidade de recolhimento pelos dependentes da pensão
por morte das contribuições recolhidas a menor em vida pelo segurado.

Eis o teor da sentença:

Trata-se de ação proposta por ELZA MAGNAGO DE NADAI em face do INSS – INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão do benefício previdenciário de
pensão por morte, em razão do falecimento do seu marido, Sr. Ezio de Nadai.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pensão por morte é um benefício previdenciário devido ao conjunto de dependentes do
segurado falecido, a contar da data do óbito, conforme dispõe o art. 74 da Lei n.º 8.213, de
1991. Em seu art. 16, inciso I, a lei elege o cônjuge como dependente do segurado,
estabelecendo, ainda, no § 4º do mesmo dispositivo legal, que a dependência econômica neste
caso é presumida.

No caso do benefício de pensão por morte a carência é dispensada, consoante o disposto no
art. 26, I da Lei nº 8.213/91; todavia, existe a necessidade de o segurado instituidor da pensão
ostentar a qualidade de segurado no momento do óbito, exceto se já preenchidos os requisitos
necessários à concessão de aposentadoria, consoante dispõe o art. 102, § 2°, do mencionado
diploma legal.

Assim, para a concessão da pensão por morte é necessária a presença de dois requisitos no
momento do óbito: (a) qualidade de dependente de quem pleiteia a pensão e (b) qualidade de
segurado do instituidor da pensão ou direito adquirido a uma aposentadoria.
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No caso em exame, a qualidade de dependente da autora é incontroversa, uma vez que está
nitidamente inserida no inciso I do art. 16 da Lei nº 8.213/91, na condição de cônjuge do
falecido (fls. 22).

Portanto, a controvérsia estabelecida entre as partes no feito restringe-se apenas à qualidade
de segurado do de cujus. A esse respeito, vejamos o que dispõe o art. 15 da Lei 8.213/91:

Art.15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado
sem remuneração; [...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade se segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado
no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês
imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

 

In caso, o Sr. Ezio de Nadai fazia jus à extensão do chamado período de graça, pelo prazo de
24 meses previsto no parágrafo primeiro, do inciso II, do art. 15 da Lei 8213/91, uma vez que
verteu número superior a 120 contribuições à Previdência Social sem interrupção que
acarretasse a perda da qualidade de segurado.

Em relação aos recibos de pagamento autônomo (fls. 24), ainda que os pagamentos das
contribuições previdenciárias fossem reconhecidos pelo INSS, os mesmos não poderiam ser
considerados para fins de manutenção da qualidade de segurado, pois foram vertidas
contribuições previdenciárias a menor, não tendo sido feito o recolhimento complementar
sobre a diferença da remuneração recebida pelo de cujus e o valor do salário mínimo
vigente à época (art. 5º da Lei 10.666/03).

Portanto, conforme se extrai do documento de fl. 38, o último vínculo empregatício do falecido
foi durante o período de 01/02/010 a 28/02/2010, não tendo mais vertido contribuições
previdenciárias válidas para a Previdência depois disso. Sendo assim, tem-se que o de cujus
manteve a qualidade de segurado até o dia 15/04/2012, data esta anterior ao óbito, que
ocorreu em 21/08/2012 (fl. 21).

Logo, impõe-se a improcedência do pleito autoral, tendo em vista que o óbito do Sr. Ezio de
Nadai ocorreu quando não mais ostentava a condição de segurado.

Dispositivo
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, julgando extinto o processo com
julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.  ...

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

A pensão por morte é benefício da previdência social, de caráter contributivo e filiação
obrigatória. Não se vislumbra a concessão de benefício da previdência social se ausente a
relação jurídica entre o segurado e o INSS.

No caso concreto, a relação jurídica inexistia, porquanto a falecido não mantinha a qualidade
de segurado ao tempo do óbito, já que o último vínculo de emprego encerrou-se em
28/02/2010 e o óbito ocorreu em 21/08/2012.

Noutro ponto, quanto às atividades desenvolvidas como contribuinte individual, de fato, é
responsabilidade da pessoa jurídica tomadora de serviço o recolhimento da contribuição
previdenciária pelos serviços prestados pelo segurado contribuinte individual.

Entretanto, conforme bem explicitado pelo magistrado sentenciante, é de obrigação do
prestador de serviço complementar a sua contribuição mensal, diretamente, à razão de 20%
(vinte por cento) sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas
das pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal, conforme prevê o
art. 5º da Lei nº 10.666/206, in verbis:

Art. 5º O contribuinte individual a que se refere o art. 4o é obrigado a complementar,
diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as
remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a
este.

Tal entendimento, que foi adotado na sentença, está de acordo com o fixado na TNU quando
do julgamento do PEDILEF n. 0002624-26.2011.4.02.5050/ES, cuja ementa transcrevo
abaixo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0002624-
26.2011.4.02.5050/ES 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERENTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REQUERIDO: DANILTO PEREIRA
DAS POSSES ADVOGADO: VALTER JOSE COVRE 

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
QUALIDADE DE SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPLEMENTAÇÃO DO
VALOR RECOLHIDO PELA EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
PROVIMENTO. 

1 - Uniformização do entendimento de que a qualidade de segurado do contribuinte
individual que presta serviço a empresa depende da complementação pelo segurado
prestador do serviço da contribuição vertida pela empresa tomadora do serviço, nos termos
do artigo 5º da Lei 10.666, de 2003. 

2 - Incidente provido. 

ACÓRDÃO
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A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, vencido o relator, decidiu conhecer e dar
provimento ao incidente, nos termos do voto da Juíza Federal Luisa Gamba. Vitória, 21 de
junho de 2018.

A TNU proveu o incidente e determinou o retorno dos autos à turma recursal de origem,
vinculando-a ao "ao entendimento de que a qualidade de segurado do contribuinte individual
que presta serviço a empresa depende da complementação pelo segurado prestador do
serviço da contribuição vertida pela empresa tomadora do serviço, nos termos do artigo 5º
da Lei 10.666, de 2003" (voto da Redatora do acórdão, Juíza Luisa Hickel Gamba).

No caso, o recolhimento da contribuição, ou sua complementação, deve ser realizada antes do
falecimento, uma vez que é inviável a contribuição post mortem, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 52 da Turma Nacional de Uniformização.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266608v5 e do código CRC dbe761ef.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001643-15.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ERISSONIA MARIA WALTER DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO
ESPECIAL. TRABALHO RURAL DISPENSÁVEL À SUBSISTÊNCIA DA
FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por ERISSONIA MARIA WALTER
DA ROCHA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão
por morte. Aduz em suas razões que: (i) a prova testemunhal foi favorável; (ii) o fato de o
proprietário da terra ter feito a declaração de que o falecido trabalhou em suas terras após o
evento morte não inviabiliza a comprovação do labor rural, uma vez que já havia contrato
verbal entre as partes, nos termos do art. 107 do Código Civil; (iii) o salário da autora entre o
período de 2004 e 2016 era de apenas um salário mínimo e quando ultrapassava
era decorrente de verbas não integrantes do salário base, conforme se observa do
contracheque acostado aos autos; (iv) a jurisprudência já pacificou entendimento de que o
trabalho urbano exercido por um membro da família não descaracteriza a qualidade de
segurado dos demais membros.

A sentença está assim fundamentada:

Pretende a parte autora, na presente demanda, a condenação do INSS a conceder benefício
Pensão por Morte, na qualidade de cônjuge de Carlos da Rocha, falecido em 30.7.2016 (doc.
3, ev. 1).

O benefício, registrado sob o nº 168.618.934-3 (DER: 12.12.2016), foi indeferido em âmbito
administrativo por falta de comprovação da qualidade de segurado. Todavia, sustenta a parte
autora que na época do óbito, o falecido marido exercia atividades rurícolas em regime de
economia familiar, desde 15.3.2004, em uma propriedade pertencente à Ilmar Kilfer,
localizada no Município de Domingos MartinsES, estando, desse modo, enquadrado na
condição de segurado especial do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

Em defesa, o INSS refuta o pedido autoral. Aduz, nesse sentido, (i) que os documentos
carreados aos autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado especial do
falecido; (ii) a declaração extemporânea prestada pelo parceiro outorgante não vem
acompanhada de outros documentos, assemelhando-se a prova testemunhal; (iii) a certidão de
casamento traz a profissão do falecido, como servente; (iv) o CNIS revela que a parte autora
sempre exerceu atividades urbanas, auferindo remuneração superior ao salário mínimo legal,
o que indica que o suposto trabalho rural do falecido não era essencial para a subsistência da
família.

O benefício pensão por morte está previsto nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/91 e para sua
concessão é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 298



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 528/599

5001643-15.2018.4.02.5001 500000252278 .V12 JES10672© JES7027

a) ocorrência da morte;

b) demonstração da qualidade de segurado do instituidor do benefício e

c) condição de dependente de quem pleiteia o benefício.

Em relação aos dependentes dos segurados, o art. 16 da Lei 8.213/91, assim, prescreve:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

A pensão por morte não exige carência, nos termos do art. 26 da Lei 8.213/91,  e é regida pela
legislação vigente à época do falecimento do segurado instituidor.

O óbito e a condição de dependente da autora estão demonstrados mediante certidão de óbito
e certidão de casamento.

A controvérsia, pois, diz respeito à comprovação da qualidade de segurado especial
(trabalhador rural) do de cujus na época de seu falecimento.

Conforme art. 55, § 3° da Lei 8.213/91, a comprovação do serviço rural é feita mediante a
produção de prova material, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta
última admitida exclusivamente. Isso também é o estabelece a Súmula 149 do STJ, que diz que,
“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

No caso em tela, além dos documentos apresentados serem insuficientes e frágeis para
comprovar a condição de trabalhador rural do extinto, através do CNIS juntado no evento 21,
é possível aferir que a parte autora desde 2004 até os dias atuais, ou seja, durante todo o
período alegado de atividade rurícola do ex-marido, exerceu atividades urbanas junto ao
Município de Domingos Martins, auferindo dessa atividade, renda mensal superior a um
salário mínimo, o que por certo já demonstra que a atividade rural executada pelo falecido,
nesse interregno, não era a principal fonte de subsistência familiar, de modo a descaracterizar
a alegada condição de segurado especial no período de 2004 até o óbito.

É sabido que a remuneração auferida pelo cônjuge na atividade urbana, por si só, não afasta
de plano o direito à concessão do benefício de aposentadoria na condição de segurado
especial, desde que seja comprovada a indispensabilidade do trabalho rural para a
subsistência da família, o que não ocorreu na hipótese.

O trabalho rural do cônjuge falecido durante o lapso entre 2004 e 2016, poderia servir de
complementação da renda, mas não como o principal meio de subsistência familiar, como
exigido no § 1º, VII, do art. 11, da Lei 8.213/91.

Além do mais, nota-se que os únicos documentos servíveis como início de prova material da
suposta atividade rural, são: a ficha de evolução clínica, datada a partir de 2001 e a ficha de
matricula escolar, datada de fevereiro de 2004, trazendo a profissão, tanto do extinto, quanto
da autora, como lavradores.
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O que causa ainda estranheza, é o fato dessa ficha de matrícula escolar, datada de 20.2.2004,
constar a profissão da autora também como lavradora e em seu CNIS (evento 21) haver
registro de atividade na categoria de empregado doméstico entre janeiro de 2001 até
29.2.2004, ou seja, na mesma época.

A declaração de proprietário rural foi emitida em 28.11.2016, data posterior ao óbito;
portanto, não serve como início de prova material, por ser extemporânea.

A declaração do sindicato rural e aditivo contratual não estão autenticados; logo, também não
servem como início de prova material.

É sabido que o rol de documentos hábeis a comprovar a atividade rural previsto no art. 106,
parágrafo único, da Lei 8.213/91 é meramente exemplificativo e, não taxativo, podendo-se
admitir, inclusive, documentação em nome de membros do grupo familiar como início de prova
material.

Importa ainda observar que a jurisprudência atual vem entendendo pela não necessidade de
rigor excessivo na comprovação do labor rural, face às próprias peculiaridades que envolvem
o trabalhador no campo, pessoas, no geral, mais humildes e com pouca instrução.

Ressalta-se, no ponto, a Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização, que diz que: “para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”, ou seja, o documento não
precisa abranger todo o período de carência do benefício, desde que haja prova testemunhal a
ampliar sua eficácia probatória.

Todavia, muito embora a prova testemunhal tenha sido favorável quanto ao labor rurícola
do de cujus, só com base na ficha de evolução clínica, emitida em 2001, qualificando o
falecido como lavrador, entendo, da mesma forma, ser inviável o reconhecimento do tempo de
serviço rural, visto que a prova exclusivamente testemunhal não serve para comprovar tempo
de serviço.

Nesses termos, não reconheço a condição de trabalhador rural segurado especial do falecido
no período proposto na inicial (15.3.2004 até 30.7.2016), em razão da renda auferida pela
autora durante esse lapso ser superior a um salário mínimo vigente, e pela fragilidade de
prova documental acerca da alegada atividade rural.

Sem comprovação da atividade rural do extinto, correta a decisão do INSS ao indeferir o
benefício Pensão por Morte à parte autora, por falta de qualidade de segurado.

Dispositivo:

Ante o exposto, rejeito a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito,
nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº.
9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº. 10.259/01).

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria sua ausência, remetam-
se os autos à Turma Recursal.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2.  Fragilidade da prova material.

A controvérsia cinge-se à comprovação da qualidade de segurado especial do
falecido na data do óbito. 

O início de prova material é escasso, conforme ressaltado na sentença. O
contrato de parceria agrícola era verbal. Consta nos autos apenas declaração do proprietário
da terra emitida após o óbito, em que o falecido supostamente trabalhava, atestando o labor
rural por ele exercido.

Na entrevista rural, a autora - esposa do falecido - informou que CARLOS
trabalhava na condição de meeiro desde 2004 individualmente; que ele cuidava de 2000 (dois
mil) pés de café; que a parte do de cujus era vendida; que apenas trabalhava na roça.

Ainda que a prova testemunhal tenha sido favorável, a declaração prestada pelo
proprietário do imóvel rural não produz valor perante o INSS relativamente a fatos
passados. Declarações dessa espécie não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408
do novo CPC (Lei 13.105/2016) prescreve que “as declarações constantes do documento
particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.”; e o seu parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de
ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”

3. Renda da autora como segurada urbana.

O CNIS à fl. 7 do evento 21 demonstra que a autora é empregada urbana do
Município de Domingos Martins desde 2004, com salário superior ao mínimo. Em 12/2016,
mês do óbito, a autora auferiu renda de R$ 1.304,63 (um mil trezentos e quatro reais e
sessenta e três centavos) enquanto o salário mínimo vigente correspondia a R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais) - fl. 13.

Em suma, conclui-se que a produção rural do falecido em suas atividades
agrícolas era muito baixa e tinha como objetivo complementar a renda obtida com a atividade
urbana da esposa, ou seja, não era realizada em regime de subsistência.

Se a atividade rural não era realizada em caráter de subsistência do núcleo
familiar resta afastada a condição de segurado especial, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº
8.213/1991, segundo o qual:

§ 1o  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.       (Redação
dada pela Lei nº 11.718, de 2008).
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Nessas condições, as razões recursais não tem o condão de infirmar a conclusão
alcançada pelo magistrado a quo, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade
de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252278v12 e do código CRC cb6042fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5001268-11.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FLORIPES DOMICIANO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR EM RELAÇÃO AO FILHO
FALECIDO. MERO AUXÍLIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por FLORIPES DOMICIANO DA
SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por
morte. 

Alega em suas razões o que se segue: (i) o fato de a parte autora receber outro
benefício previdenciário, por si só, não afasta o direito à pensão por morte, uma vez que o art.
124 da Lei nº 8.213/91 não veda a percepção simultânea destes benefícios; (ii) não bastasse a
prova documental, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a
comprovação da dependência econômica por prova testemunhal; (iii) não se exige que, com a
cessação do auxílio prestado, o dependente seja atingido por completo em sua subsistência,
mas se exige que o dependente reste prejudicado substancialmente com a falta da renda do
segurado; (iv) a prova testemunhal demonstrou que o instituidor era responsável pela
manutenção da casa.

A sentença está assim fundamentada:

"...

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.

Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, o falecido detinha qualidade de
segurado da previdência social, sendo o pedido de concessão administrativa do benefício
indeferido por falta de demonstração da qualidade de dependente da autora.

Há documentos que comprovam que o de cujus residia no mesmo endereço que a autora, como
apontam os comprovantes (fl. 9, doc. 2, evento 1; fl. 31, doc. 2, evento 1).

Por outro lado, há no CNIS a indicação de que a autora promoveu recolhimentos entre 2014
e 2018, o que engloba o período do falecimento. O esposo da autora na época do falecimento
tem recolhimentos como empregado.
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Em depoimento pessoal a autora afirmou que estava desempregada, que o seu filho possuía
um carro quando faleceu, que o seu filho sustentava a casa, que passou necessidades após o
óbito e que o esposo estava desempregado.

A primeira testemunha afirmou que o esposo da autora trabalhava à época do óbito e que o
falecido ajudava na manutenção da casa, sendo que quando do falecimento chegou a doar
cesta básica para a autora. Afirmou ainda que sabe que a autora já trabalhou em casa de
família.

Já a segunda testemunha afirmou que só o falecido trabalhava na casa, sendo que ajudava no
sustento da família.

Pois bem.

A análise de todos os dados revela a ausência de efetiva dependência.

Com efeito, o falecido era jovem e possuía poucos anos de contribuição, sendo certo que
apesar do baixo salário ainda possuía um carro – o que aumenta sobremaneira as despesas
pessoais.

Por outro lado, a autora possui recolhimentos, assim como o esposo da autora, o que indica a
ausência de dependência.

Ressalto que eventual necessidade imediata após o falecimento do filho não traduz a
dependência plena, já que houve coincidência de momentos de desemprego com doença e a
morte.

Do conjunto é possível aferir a ausência de dependência.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

PRI (Destacado)

Para configuração de dependência econômica a renda do filho falecido deveria,
em tese, ser superior à renda da parte autora (mãe do falecido). Portanto, possuindo o filho
falecido renda menor ou equivalente, inexiste dependência financeira entre eles. Trata-se de
mero auxílio econômico, que não enseja a concessão de pensão por morte. 

O óbito ocorreu em 05/07/2016. Consta nos autos que a parte autora (mãe do
falecido) efetuava recolhimentos como contribuinte individual desde 01/10/2014 com base no
salário mínimo (evento 9 - fl. 8). O marido da autora (pai do falecido), à época do óbito,
também recolhia contribuições como segurado facultativo, eis que consta no
CNIS recolhimentos no período de 01/03/2016 a 31/08/2016, tendo obtido aposentadoria por
tempo de contribuição em 23/03/2017. 
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O recolhimento de contribuição previdenciária pelos genitores ao tempo do
óbito enseja a presunção de que não havia situação de desemprego quando do falecimento
do instituidor da pensão, conforme alegado pela parte autora em seu depoimento pessoal.

Por outro lado, verifica-se que o segurado falecido recebia remuneração pouco
superior ao salário mínimo (evento 9 - fl. 16).

À luz destes fatos e da ausência de prova documental, denota-se que não havia
verdadeira dependência econômica da parte autora em relação ao filho, mas sim um mero
auxílio econômico por ele prestado.

Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência da TNU:

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO PAI EM RELAÇÃO AO FILHO NÃO COMPROVADA.
ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO AMPARADO NA ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. COTEJO ENTRE AS RENDAS AUFERIDAS PELO REQUERENTE E
PELO FILHO FALECIDO. SÚMULA 42/TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se
de pedido de uniformização interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela 1ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo que deu
provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS com base no fundamento de que: No
caso em exame, sustenta o INSS que não restou devidamente comprovada a dependência
econômica da parte autora com o instituidor, devendo, em razão disso, ser reformada a
sentença. Com razão o recorrente. Isso porque não se verifica dos autos prova material acerca
da dependência econômica do autor com seu falecido filho. O único documento anexado aos
autos pela autora apenas comprova que ela e o instituidor moravam no mesmo endereço, ou
seja, tinham residência em comum e isso é insuficiente para caracterizar a dependência
econômica, pois é ordinário que aqueles que vivem na mesma residência contribuam para os
gastos da casa. Ademais, conforme documento anexado na petição inicial o autor recebe
aposentadoria por idade, evidenciando renda própria. Por falta de prova material a prova
testemunhal não pode ser considerada de forma isolada, motivo pelo qual não é possível
manter a sentença. 2. A parte autora, em seu incidente de uniformização, alegou que o
fundamento adotado pela origem contraria a jurisprudência dominante no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça que admite a comprovação de dependência econômica para fins de
concessão de pensão por morte mediante prova exclusivamente testemunhal (REsp 543423;
REsp 720145; REsp 182420; e REsp 296128). Cita julgados desta Turma Nacional no mesmo
sentido (Pedilefs 200361841042423 e 200270030047911). 3. A Juíza Federal Coordenadora
das Turmas Recursais de São Paulo admitiu o incidente e determinou o retornou dos autos ao
relator para fins de juízo de retratação. 3.1 Em novo acórdão, a Turma Recursal de origem
assim apreciou a questão (grifei): Nos termos do artigo 14, §2º, da Lei 10.259/2001, “Caberá
pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre
decisões sobre questões de direito material proferidas pro Turmas Recursais na interpretação
da lei”. Foi determinada a devolução à origem de todos os recursos com o mesmo objeto para
manutenção ou adequação do julgado ao segundo entendimento: É firme a orientação no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comprovação da dependência econômica dos
pais em relação aos filhos não exige início de prova material, podendo se dar por meio de
prova testemunhal. A respeito, confira-se: STJ, AgRg no AREsp 38.149/PR, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012. A Turma Nacional de
Uniformização, perfilhando idêntico juízo, pacificou o entendimento de que não há previsão
legal a amparar a exigência de prova material para a demonstração da dependência
econômica dos pais em relação aos filhos, firmando a tese que é possível a sua comprovação,
exclusivamente, por prova testemunhal. Neste sentido, confira-se: TNU, PEDIDO n.º
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2003.61.84.10.4242-3/SP, Relator: JUÍZA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, j.
27/03/2009, DJU 07/07/2009. Mantenho o julgado por estar em consonância com a orientação
da TNU. A prova demonstra que não havia dependência econômica já que a parte autora é
benefíciária de aposentadoria por idade desde 1993 e o segurado, falecido em 28/09/2009,
era beneficiário de um auxílio-doença no valor de um salário mínimo. Portanto, o conjunto
probatório existente não demonstra a existência de dependência econômica já que à época
do óbito a parte autora possuía economia própria e percebida renda de valor idêntico ao do
segurado falecido, não podendo assim ser considerada sua dependente. 3.2 Em razão de não
ter havido juízo de retratação, os autos vieram remetidos a esta Turma Nacional. 4. Entendo
que o incidente não comporta conhecimento. 5. O primeiro acórdão proferido pela Turma
Recursal paulista, de fato, aplicou orientação contrária à jurisprudência dominante no âmbito
do C. STJ, bem como desta TNU, que autorizam a comprovação da dependência econômica
por prova testemunhal, exclusivamente. 6. Todavia, o segundo acórdão proferido amparou-se
na convicção do julgador de que o conjunto probatório não demonstra a existência
de dependência econômica do pai em relação ao filho falecido considerando o fato do
requerente auferir renda própria, cujo valor se igualava aos rendimentos do filho, razão pela
qual entendeu o relator da origem não configurada a alegada relação de dependência
econômica. 7. Portanto, à vista desses últimos fundamentos, deixo de conhecer o pedido de
uniformização forte na Súmula n. 42/TNU (“Não se conhece de incidente de uniformização
que implique reexame de matéria de fato.”). PEDILEF 00001873120104036307, JUIZ
FEDERAL JOÃO BATISTA LAZZARI, TNU, DOU 09/10/2015.

 

Nesse contexto, a sentença merece ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252742v12 e do código CRC 6cb953c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5000214-10.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE CARDOSO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRENTE: LUCIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR EM RELAÇÃO AO FILHO
FALECIDO. MERO AUXÍLIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIA DA SILVA SOUZA e
JOSE CARDOSO DE SOUZA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de pensão por morte. Alegam em suas razões o que se segue: (i) o fato de a parte
autora receber outro benefício previdenciário, por si só, não afasta o direito à pensão por
morte, uma vez que o art. 124 da Lei nº 8.213/91 não veda a percepção simultânea destes
benefícios; (ii) não bastasse a prova documental, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que é possível a comprovação da dependência econômica por prova
testemunhal; (iii) não se exige que, com a cessação do auxílio prestado, o dependente seja
atingido por completo em sua subsistência, mas se exige que o dependente reste prejudicado
substancialmente com a falta da renda do segurado; (iv) a prova testemunhal demonstrou que
o instituidor era responsável pela manutenção da casa.

A sentença está assim fundamentada:

I - RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os requisitos para a concessão da pensão por morte vêm elencados no art. 74 da Lei 8.213/91:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de
1997)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído
pela Lei nº 9.528, de 1997)

III- da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
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Por sua vez, o art. 16 do mesmo diploma legal conceitua dependente, para fins de obtenção do
benefício, sendo certo que os genitores podem ser considerados beneficiários da pensão por
morte desde que o falecido não tenha deixado dependentes preferenciais e que a dependência
seja comprovada, a saber:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

 II - os pais;

      (...)

  § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.

Fazendo-se uma análise conjunta dos dispositivos, conclui-se que a pensão é devida sempre
que houver: a) falecimento; b) que o falecido seja segurado da previdência social; c) que
exista um dependente vivo à época do seu falecimento.

Como se vê dos documentos que instruem a petição inicial, o falecido detinha qualidade de
segurado da previdência social, sendo o pedido de concessão administrativa do benefício
indeferido por falta de demonstração da qualidade de dependente dos autores.

A autora percebe pensão por morte desde 1988 e o autor estava laborando no momento do
óbito do filho, sendo certo que atualmente percebe aposentadoria e continua recebendo
salário em virtude do seu trabalho.

Ressalto que o falecido era jovem e possuía remuneração pouco superior ao salário mínimo
(Evento 11, OUT1, Página 1), o que não indica a existência de dependência dos pais em
relação ao filho.

Com efeito, ainda que a prova testemunhal tenha indicado a existência de certa ajuda do filho
em relação aos pais, o quadro remuneratório acima demonstra o contrário.

Os autores merecem a improcedência.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado tempestivamente recurso, dê-se vista ao recorrido para contrarrazões. Após,
subam os autos às Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Não havendo interposição
de recurso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

Saem as partes intimadas da presente sentença. (Destacado)
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Os autores, Sr. JOSÉ e Sra. LÚCIA, são pais do Sr. Mateus da Silva Souza, que
lamentavelmente faleceu em 20/4/2013, quando contava com apenas 25 anos de idade.

A configuração de dependência de JOSÉ e LÚCIA para com o falecido filho
depende, a meu sentir, dos seguintes fatores: qual a relevância dos rendimentos de Mateus no
grupo familiar ao tempo de seu óbito; e qual o número de integrantes do grupo familiar.

LÚCIA recebe pensão por morte desde 21/11/1988 (NB 826241859, cf. evento
11-out6).

JOSÉ esteve desempregado entre 3/1/13 e 1/5/13. Recebeu R$ 1.117,27 em
12/2012 e R$ 1.127,40 em 05/2013. Dado o período em que permaneceu empregado, tudo
indica que recebeu seguro desemprego de 01/2013 a 04/2013 (ev.11-out3).

Mateus trabalhara de 18/4/12 a 31/1/13 na empresa Bergramar (tal qual seu pai);
em 1/4/13 foi contratado por Nascimento Mármores e Granitos Ltda; faleceu 19 dias depois
da contratação. Recebeu, no período, R$ 860,00 de remuneração (ev.11-out1, pág.2). Aliás,
provavelmente nada recebeu, visto que a relação contratual se iniciou no mesmo mês em que
veio a falecer, ao passo que a remuneração deve ser paga até o quinto dia útil do mês
subsequente.

A remuneração de cada membro do grupo familiar era similar. Mateus estava
recentemente empregado quando veio a falecer. O contexto indica que não havia dependência
econômica de JOSÉ e LÚCIA com relação a seu filho MATEUS.

Nesse contexto, a sentença merece ser mantida.

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253013v7 e do código CRC 581cd809.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 300



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 539/599

0036018-11.2017.4.02.5051 500000252088 .V4 JES10672© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 0036018-11.2017.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IVONETE JESUS DE BRITO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL
NÃO COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Trata-se de recurso inominado interposto por IVONETE JESUS DE BRITO em
face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Alega
em suas razões o que se segue: (i) os depoimentos colhidos em juízo comprovam a
convivência entre a recorrente e o de cujus por mais de 20 (vinte) anos; (ii) esclareceu em seu
depoimento que não ficou sabendo do óbito do companheiro, pois não tinha boa relação com
a irmã do falecido e a sua sogra por ser pessoa idosa não conseguiu contactá-la a tempo; (iii)
as testemunhas disseram que o falecido havia viajado para a Bahia para visitar familiares por
não mais de 15 (quinze) dias.

A sentença está assim fundamentada:

IVONETE JESUS DE BRITO ajuizou a presente ação pelo rito dos Juizados Especiais
Federais, com pedido de antecipação de tutela, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL objetivando a concessão de pensão por morte, em razão do falecimento
de EDIMUNDO SANTANTA DE JESUS ocorrido em 12/12/2015, além do pagamento das
prestações devidas desde a data do requerimento administrativo. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

O benefício de pensão por morte foi requerido em 03/07/2017, tendo sido indeferido em razão
da não comprovação da alegada união estável. 

São requisitos indispensáveis à concessão da pensão por morte os seguintes: a) ocorrência do
falecimento; b) comprovação da qualidade de segurado(a) do(a) falecido(a) e c)
demonstração, pelo(s) beneficiário(s), da condição de dependente. É importante ressaltar que
este benefício independe de carência. 

A prova do falecimento se deu com a certidão de óbito de fls. 16. Sendo certo que o falecido
era segurado da Previdência Social, eis que estava em gozo de aposentadoria por invalidez,
tem-se que a controvérsia se cinge à qualidade de dependente da Requerente. 

Para corroborar os documentos apresentados pela Autora, foi realizada audiência em
18/09/2018 neste Juízo, onde foram ouvidas três testemunhas, conforme termos acostados aos
autos.
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Analisando os elementos dos autos, observo que o direito não socorre à parte autora. Alega a
Requerente que convivia com o falecido há mais de 20 anos, em regime de união estável, o
qual perdurou até a data do óbito.

Contudo, a prova oral colhida não reforça a tese autoral. Em seu depoimento pessoal, de
início, a autora disse que só soube do óbito de seu companheiro uma semana depois do
falecimento. Em outro momento de sua fala afirmou que mantinha um bom relacionamento
com a mãe do autor, mas que só soube do óbito por uma irmã sua, que mora na Bahia,
questionando assim uma das irmãs do falecido, que confirmou a morte. 

Cumpre mencionar que causa estranheza o fato da autora afirmar que o falecido viveu com
ela por 20 anos, e ter sabido do óbito do falecido apenas uma semana depois. Além disso, tal
situação não foi satisfatoriamente explicada no depoimento pessoal, notadamente sobre o fato
da autora ficar pelo menos uma semana sem contato com o companheiro, considerada a
facilidade de comunicação existente à época do óbito. 

Sobre os documentos apresentados com a finalidade de demonstrar a referida união, estes se
mostram extremamente frágeis a comprovar o alegado, constituindo-se de declarações
pessoais e documentos extemporâneos ao óbito (2001, 2005 e 2011). Ainda, verifica-se que o
endereço contido na certidão de óbito é o mesmo que consta no cadastro do benefício
percebido pelo falecido junto ao INSS, benefício este que o autor passou a receber em razão de
um emprego que manteve em Cachoeiro. 

Assim, diante dos apontamentos anteriormente feitos – que de certa forma reduzem a
credibilidade do conjunto probatório –, tenho que os depoimentos prestados em audiência e os
documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar a questionada união
estável. Ao que parece, o falecido e a autora não mantinham mais convivência quando do
óbito.

Vale registrar que para o sucesso da pretensão, é imprescindível que o elemento documental,
aliado à prova testemunhal, seja suficiente para conferir grau de certeza às alegações
autorais. Contudo, não vislumbro ser esta a hipótese dos autos, principalmente diante das
inconsistências anteriormente apontadas que, de forma induvidosa, fragilizam sobremaneira o
conjunto probatório. 

Conclui-se, pois, que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual previsto no
art. 373, I do novo CPC, tendo em vista que não há elementos de convicção suficientes para a
formação de um juízo de certeza sobre a existência da dependência econômica alegada.

DISPOSITIVO 

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487,
I, do Novo CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01. 

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar
contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua ausência,
remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Se não houver recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente Sentença,
certifique-se o trânsito em julgado, e em seguida, arquivem-se os autos, dando baixa. 

P.R.I.
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Não há verossilhança nas alegações da autora. Alega que o companheiro faleceu
no estado da Bahia durante uma visita a familiares, e que apenas soube do óbito uma semana
depois por intermédio de uma irmã sua. 

Verifica-se ainda não há documentos contemporâneos ao óbito que comprovem
a vida em comum do casal.

Em face de tal contexto e das demais incongruências declinadas na sentença,
não obstante o teor da prova testemunhal depreende-se haver elementos probatórios que
lançam dúvida a respeito da configuração de união estável. Por tais razões, a sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.  

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252088v4 e do código CRC b3b6960a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5018258-80.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCIO MAGNO TEMPONE (AUTOR)

VOTO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DA
SEGURIDADE SOCIAL. LEI 10.855/2004. DECRETO Nº 84.669/1980.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE DOZE MESES.
MARCO INICIAL. DATA DO INGRESSO NO ÓRGÃO. TESE
REAFIRMADA PELA TNU (PEDILEF 50583815020134047100).

1.Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra
sentença que julgou procedente o pedido, condenando-o a considerar, inclusive com efeitos
financeiros, o ato de progressão da parte autora, com as competentes alterações nos registros
funcionais, nas datas devidas, de 10 de abril de 2014 (evento 15, OUT1)  até 28/07/2016 (dia
anterior à Edição da Lei nº 13.324/2016), bem como a pagar as diferenças financeiras entre os
vencimentos correspondentes ao padrão/classe a que foi elevada e os vencimentos
correspondentes ao padrão/classe anteriormente ocupados, com reflexos nas férias, 13º e
outros direitos constitucionais, observada a prescrição quinquenal.

Alega o recorrente que a Lei 10.855/2004 já estabelece os requisitos para fins de progressão
funcional e promoção, exigindo um interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício em
cada padrão, bem como habilitação em avaliação de desempenho individual, nos termos da
alínea ‘b’ dos incisos I e II do art. 7º, não dependendo de regulamentação. Assim, prossegue,
não há que se falar em omissão, lacuna ou aplicação supletiva do regulamento do PCC, sob
pena de afronta ao princípio da legalidade, bem como ao princípio da isonomia. Argumenta
não ter cabimento a aplicação das regras do Decreto 84.669/80 que contrariam expressamente
o disposto na Lei 10.855/2004. Por fim, defende que os cálculos sejam elaborados com
observância da TR, ao menos até a decisão proferida pelo STF no RE 870.947.

2.         Quanto à carreira da seguridade social, tem-se o seguinte histórico legislativo:

A Lei 10.355/2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, prevê, no parágrafo 2º do artigo 2º, que A
progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados
em regulamento, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho
do servidor.

A Lei 11.501/2007 incluiu o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 10.355/2001, dispondo que Até
29 de fevereiro de 2008 ou até que seja editado o regulamento a que se refere o § 2o deste
artigo, o que ocorrer primeiro, as progressões funcionais e promoções cujas condições
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tenham sido implementadas serão concedidas observando-se, no que couber, as normas
aplicáveis aos servidores do plano de classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de
dezembro de 1970. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007).

A Lei 5.645/1970 foi regulamentada pelo Decreto 84.669/1980, quanto ao instituto da
progressão funcional.

O Decreto 84.669/1980, em seus artigos 6º e 7º, estabelece o interstício de doze meses para
progressão horizontal e vertical, respectivamente. Não obstante, em seu artigo 10, prevê a
contagem do interstício, nos casos de progressão funcional, a partir do primeiro dia dos
meses de janeiro e julho (§ 1º), e, nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão
funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado,
realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após
a entrada em exercício (§ 2º). O artigo 15 do referido decreto, por sua vez, dispõe que os
servidores nomeados ou admitidos assim como os transferidos ou movimentados, a pedido, ou
ainda os que obtiverem ascensão funcional serão avaliados na segunda avaliação que se
verificar após a data do exercício. O art. 19, por sua vez, dispõe que os atos de efetivação
da progressão funcional observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão
ser publicados até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir,
respectivamente, de setembro e março.

Ocorre que sobreveio a Lei 10.855/2004, dispondo sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a
Carreira do Seguro Social, prevendo, no art. 7º, § 1º, I e II, cumprimento do interstício de
doze meses de efetivo exercício em cada padrão para fins de progressão funcional e
promoção, cujos critérios de concessão seriam regulamentados pelo Poder Executivo (art. 8º).

Posteriormente, sobreveio a Lei 11.355/2006, que nos artigos 1º a 10, dispõe sobre a criação
da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. O art. 1º estabelece que a carreira é
composta pelos integrantes dos quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do
Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde
- FUNASA e dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam (i) integrantes da Carreira da
Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002; ou (ii)
regidos pelo Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, ou por planos correlatos, desde que lotados nos Quadros de Pessoal do
Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e
Emprego ou da Funasa, até 28 de fevereiro de 2006.

A Lei 11.355/2006 não trata de progressão funcional da Carreira da Previdência, da Saúde e
do Trabalho.

Finalmente, a Lei 11.501/2007 alterou a Lei 10.355/2001 para estabelecer o interstício de 18
meses em cada padrão para progressão funcional, tendo incluído o parágrafo 3º ao artigo
2º da Lei 10.355/2001, como já dito, dispondo que Até 29 de fevereiro de 2008 ou até que seja
editado o regulamento a que se refere o § 2o deste artigo, o que ocorrer primeiro, as
progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão
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concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do plano de
classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970. (Incluído pela Lei nº
11.501, de 2007).

3. A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF
50583815020134047100, proferiu o seguinte acórdão:

ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. SERVIDOR
PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO. INTERSTÍCIO DE DEZOITO MESES.
NECESSIDADE REGULAMENTADORA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
 

1. Prolatado acórdão pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual
manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reenquadramento na carreira de
Técnico do Seguro Social a cada interstício de 12 meses até que seja editado o
regulamento previsto na Lei nº 11.501/2007, que alterou esse período para 18 meses.

(...)

6. Esta Turma Nacional de Uniformização tem entendimento
consolidado acerca da matéria. Segundo esta Corte, o lapso temporal a ser aplicado
para a progressão funcional e promoção é o de 12 meses (segundo o Decreto nº
84.669/1980 que regulamenta a Lei nº 5.645/1970), uma vez que o regulamento cuja
vigência daria início à contagem do interstício de 18 meses ainda não foi editado.
Abaixo, o seguinte PEDILEF:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS. SUCESSÃO DE LEIS E DECRETOS.
PRINCÍPIO DA PROTEÇAO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE
REGULAMENTADORA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1.Cuida-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS em face de
acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe que,
reformando parcialmente a sentença monocrática, julgou procedente o pedido da parte
autora condenando o INSS a revisar as suas progressões funcionais respeitando o
interstício de 12 (doze) meses, em conformidade com as disposições dos arts. 6º, 10, § 1º,
e 19, do Decreto nº 84.669/1980, observando o referido regramento até que sobrevenha a
edição do decreto regulamentar previsto no art. 8º da Lei nº 10.855/2004. (...) 4.4 Pois
bem. O regulamento cuja vigência daria início à contagem do interstício de 18 (dezoito)
meses ainda não foi editado. Sendo assim, não assiste razão à recorrente, pois o lapso
temporal a ser aplicado é o de 12 (doze) meses. Ora, conforme a legislação acima
transcrita, inexistente o citado regulamento, devem-se observar as disposições aplicáveis
aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a da Lei nº 5.645/1970, ou
seja, aplica-se o prazo de 12 meses, segundo o Decreto nº 84.669/1980, o qual,
conforme já explicado, regulamenta a Lei nº 5.645/70. 4.5 Atente-se que, ao estabelecer
que “ato do Poder Executivo regulamentará os critérios de concessão de progressão
funcional e promoção de que trata o art. 7º”, pretendeu o legislador limitar a imediata
aplicação da Lei nº 10.855/2004 quanto a este ponto, porquanto utilizou tempo verbal
futuro para estipular que o regramento ali contido deveria ser regulamentado. 4.6 Cumpre
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esclarecer que, embora não se possa conferir eficácia plena à referida Lei, a progressão
funcional e a promoção permanecem resguardadas, pois não foram extirpadas do
ordenamento jurídico, tendo havido apenas autorização para alteração de suas condições.
Ademais, não seria razoável considerar que, diante da ausência do regulamento, não se
procedesse a nenhuma progressão/promoção. Portanto, negar tal direito à parte
demandante seria o mesmo que corroborar a falha administrativa mediante a omissão
judicial. Cumpre observar também que, se a omissão beneficia o órgão incumbido de
regulamentar o tema, é imperioso reconhecer que o mesmo postergaria tal encargo “ad
aeternum”. 4.7 Neste cenário, mostra-se plenamente cabível a aplicação de regra
subsidiária, esta prevista pela própria legislação, conforme já esclarecido (Lei nº 5.645/70
e Decreto nº 84.669/1980). (...) 5. Em verdade, ao fixar que o interstício deve ser
contado a partir de janeiro e julho, com efeitos financeiros a partir de setembro e
março, o Decreto ultrapassou os limites de sua função regulamentar, pois apontou
parâmetros que só deveriam ser estabelecidos pela lei em sentido formal. Tal encargo
não foi delegado pelas Leis nos 10.355/2001, 11.501/2007 ou 10.355/2007, o que
implica na violação do princípio da isonomia, ao fixar uma data única para os efeitos
financeiros da progressão, desconsiderando a situação particular de cada servidor,
restringindo-lhe indevidamente o seu direito. 6. Ora, se o servidor preencheu os
requisitos em determinada data, por qual razão a Administração determinaria que os
efeitos financeiros respectivos tivessem início a partir de data posterior, se o direito à
progressão/promoção surgiu à época do implemento das condições exigidas em Lei?
7.Neste momento, é importante registrar que o Decreto, na qualidade de ato
administrativo, é sempre inferior à Lei e à Constituição, não podendo, por tal motivo,
afrontá-las ou inovar-lhes o conteúdo. Sendo assim, o marco inicial da progressão, tal
como fixado pelo INSS, transgride o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto
ofende o direito adquirido da parte autora, verificado no momento em que preencheu
todos os requisitos legais para a progressão. 8. Impende observar ainda que, quanto à
avaliação do servidor, a aferição do seu desempenho é meramente declaratória,
razão pela qual os efeitos financeiros da progressão funcional e da promoção devem
recair na data em que for integralizado o tempo, devendo este ser contado a partir
do momento em que entrou em exercício. 9. Por essas razões, conheço e nego
provimento ao Incidente de Uniformização. (PEDILEF nº 0507237-09.2013.4.05.8500.
Relator: Juiz Federal Bruno Câmara Carrá. DJ: 15/04/2015)

7. Vê-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se dissonante do
entendimento da TNU, razão pela qual deve ser reformado.

8. Incidente conhecido e provido para reafirmar a tese no sentido de que
o interstício a ser observado para concessão das progressões funcionais e/ou
promoções dos servidores civis da União e das autarquias federais deve levar em
conta o disposto na Lei nº 5.645/70 e no Decreto nº 84.669/80, até que seja editado o
regulamento a que se refere o art. 8º da Lei nº 10.855/2004, bem como que o marco
inicial para contagem dos interstícios das referidas progressões e promoções
funcionais é a data do seu ingresso no órgão.

(...) (destacado)
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(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL 50583815020134047100, JUIZ FEDERAL DOUGLAS CAMARINHA
GONZALES, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329.

A sentença está em consonância com esse entendimento, pelo que deve ser mantida.

4.   Ressalte-se que, recentemente, a Turma Nacional de Uniformização determinou a afetação
do PEDILEF n. 5012743-46.2017.4.04.7102 (Tema 206) como representativo da seguinte
controvérsia: Saber se o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões deve ser a data
da entrada em exercício do servidor ou os meses de Janeiro e Julho, nos termos dos arts. 10 e
19 do Decreto nº 84.669/80. Não houve, contudo, determinação de suspensão de processos,
não havendo óbice ao julgamento do presente recurso.

5.         O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do
dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei
11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação
jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é
inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...”
(2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a  incidência do INPC,
para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em 22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas previdenciárias,
aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais quais definiram o STF e o
STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24 de
setembro de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a questão não pode
ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado este acórdão,
deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado em definitivo a
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respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver decisão definitiva
do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em vigor a decisão
monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os consectários legais
(atualização monetária e juros de mora) serão calculados nos termos do artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de
ulterior expedição de RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da
execução em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17 da
Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar em julgado o
RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será calculado com base nessa
decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do STF (hipótese
2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do feito (item ‘ii’),
devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a parte autora
não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela execução do
débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da parte autora),
o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no item ‘i’; ou
seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

6. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7.  Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO
INSS para reformar a sentença apenas quanto aos juros de mora e à correção monetária, os
termos acima explicitados. Sem custas e sem honorários

           

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000271629v3 e do código CRC 7ce670ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:31
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RECURSO CÍVEL Nº 5000163-02.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZIA RAMOS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA JÁ RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 589 – ARE 685029). AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face da decisão do Juiz Gestor que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela interposto contra o acórdão que manteve
a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício
previdenciário mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do
salário-de-contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e
1,75% em maio de 2004.

Alega a agravante que o que se pleiteia nesse recurso é provar que a altamente controversa
matéria previdenciária merece uma apreciação mais detalhada do Poder Judiciário em sua
mais alta corte.

O Supremo Tribunal Federal, contudo, já reconheceu a inexistência de repercussão geral da
matéria, conforme acórdão transcrito na decisão agravada, no julgamento do Tema 589 da
Repercussão Geral (ARE 685029).

Configura-se, pois, a hipótese de negativa de seguimento ao recurso extraordinário prevista no
art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento: 

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; 

Assim, não é possível modificar a decisão agravada.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000248660v3 e do código CRC 8658772b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001651-74.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IBELIDA BENDINELI SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO
DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS
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SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de
1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais
estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º
e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os
benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos
valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para
atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção.
Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000267683v3 e do código CRC 17999afb.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:16
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RECURSO CÍVEL Nº 5003174-05.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AMALIA ROZA DO AMARAL DE MORAIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO.
AUMENTO REAL DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/19998 E 41/2003.
INCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DE 2,28% EM JUNHO DE 1999 E 1,75% EM MAIO
DE 2004. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como adiante se vê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO
SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE
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CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de benefício
previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28% para junho de 1999 e 1,75%
para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos constitucionais estipulados pelas
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º,
da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi autorizada pelos
artigos em comento, concluindo que não há autorização legal para que os benefícios de
prestação continuada sejam reajustados de acordo com a majoração dos valores ou do teto
dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a jurisprudência do STJ no
sentido de que não existe vinculação entre os critérios legais para atualização dos salários de
contribuição e os reajustes dos benefícios em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula
568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ -
SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto.

Condeno a parte recorrente (vencida) em custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o benefício de gratuidade de justiça.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000244293v3 e do código CRC 359dcb66.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:19
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RECURSO CÍVEL Nº 0010193-31.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FABRICIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDEFERIMENTO REITERADO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do
indeferimento reiterado de benefício previdenciário.

A recorrente alega o seguinte:

A Requerente entrou com o pedido de auxilio doença na Previdência Social, no dia
24/01/2017, tendo sido constatada a incapacidade laborativa, com a concessão do benefício
até o dia 24/02/2017.

Ao fim do benefício que teve duração de 1 mês, a autora retornou novamente para pedir o
mesmo, todavia FOI SURPREENDIDO PELA NEGATIVA DO INSS ALEGANDO QUE ELA
NÃO É SEGURADA DO INSS. POR TAL MOTIVO AJUIZOU AÇÃO EM FACE DO INSS
PROCESSO DE Nº 0012594-37.2017.4.02.5051, que julgou parcialmente procedente a ação
concedendo o benefício a autora do período de 24/02/2017 até 09/02/2018, devendo a mesma
solicitar a prorrogação do mesmo caso continuasse inapta para o trabalho.

Por continuar inapta para o trabalho, devido a mesma doença exposta acima, a autora
SOLICITOU A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO, TODAVIA FOI NOVAMENTE
SURPREENDIDA COM A NEGATIVA DO MESMO, SENDO NECESSÁRIO AJUIZAR A
AÇÃO DE NÚMERO 0005937-45.2018.4.02.5051. DOUTO JULGADOR, O INSS NÃO VEM
AGINDO DE BOA-FÉ, VISTO REITERADAMENTE VEM NEGANDO O JUSTO BENEFÍCIO
QUE A AUTORA POSSUI DIREITO.

DESTACA SE QUE NA PRIMEIRA NEGATIVA MESMO A AUTORA ESTANDO
EMPREGADA COM A CTPS ASSINADA O RÉU NEGAVA LHE O BENEFÍCIO ALEGANDO
QUE ELA NÃO ERA SEGURADA DO INSS. 

Conforme já explanado, a Requerente teve seu justo benefício negado, sob a alegação que não
é segurada do INSS.

O INSS não agiu com justiça, visto que a REQUERENTE É SEGURADA DO INSS NA
QUALIDADE DE EMPREGADA DE EMPRESA PRIVADA, POSSUINDO CONTRATO ATIVO
COM A PROSSEGUR, estando ainda latentea incapacidade laborativa da Requerente não
tendo ela alternativa, senão buscar o socorro do judiciário, a fim de garantir e fazer valer o
seu direito de segurada.
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Ressalta-se Excelência, que antes de buscar o auxílio jurisdicional, tentou a requerente o
reconhecimento do benefício pelo INSS, porém sem sucesso.

A autora vem passando por momentos de dor e sofrimento, visto que sem condições de laborar,
e não tendo o seu benefício por direito, não consegue arcar com as despesas da casa, bem
como encontra-se com vários meses de aluguel atrasado.

(...)

Imperioso destacar que por culpa do réu a autora ficou impossibilitada de arcar com suas
despesas básicas como água, luz, alimentação e moradia.

Por culpa exclusiva do réu a autora passou por dificuldades materiais que lhe causaram dor,
sofrimento e humilhação, ferindo sua dignidade humana.

A sentença está assim fundamentada:

(...)

Quanto ao pedido de reparação a título de dano moral, de forma geral, o indeferimento
administrativo de benefícios pelo INSS representa circunstância decorrente do regular
exercício de suas funções, não ensejando qualquer reparação moral, ainda que posteriormente
seja confirmado o equívoco no indeferimento.

No caso vertente, ao cessar o benefício de auxílio-doença, com base na inexistência de
incapacidade laborativa, o INSS levou em consideração a perícia médica realizada por
profissional qualificado, pertencente ao seu quadro. Ou seja, a decisão do INSS se baseou em
perícia médica aparentemente e em princípio, correta. Não houve, pois, má-fé ou ilegalidade
manifesta, por parte do réu, a justificar a pretendida responsabilização por dano moral.

A autora, inclusive, não comprova sua alegação no sentido de que houve negativa do benefício
por conta de falta de qualidade de segurado. Também não comprova que houve atraso
desarrazoado e injustificado na apresentação de cálculos em processo judicial, e tampouco a
ocorrência de dano daí decorrente.

Não há, portanto, a comprovação de nenhum evento extraordinário capaz de ensejar a
responsabilidade civil da ré.

Confiram-se, acerca do tema, julgados do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO
DOENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Apelaçãocível face à sentença que deu provimento ao pedido de restabelecimento do
benefício de auxílio doença, porém negou provimento à reparação de danos morais. -
Os beneficiários de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, devem se submeter a
perícias periódicas no setor administrativo a fim de verificar-se a permanência ou não
da incapacidade. - Não prospera o pedido de condenação do INSS ao pagamento de
indenização por danos morais, visto que a parte autora não logrou êxito em comprovar
a existência do dano perpetrado por ato da autarquia ré. - Ao cessar o benefício, o réu
apenas cumpriu com seu dever legal, não cabendo fundamento para ressarcir o Autor
moralmente. - Honorários advocatícios fixados em estrita observância com o art. 20,
§4º, do CPC. (APELREEX 00002870320144025004, PAULO ESPIRITO SANTO, TRF2
- 1ª TURMA ESPECIALIZADA.)(gn)
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A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), eis que a prova foi analisada de forma plena e prudente e o julgado está em
conformidade com o entendimento desta Turma Recursal.

Condeno a recorrente vencida em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Pelo expsoto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000252639v7 e do código CRC 46378e00.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000844-69.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO QUE
NÃO SE APLICA AOS ILÍCITOS CIVIS. ENTENDIMENTO DO STF (RE
669069). MÁ-FÉ OU DOLO NÃO ALTERAM A NATUREZA DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTENDIMENTO DA TNU (PEDILEF
5005068-18-2015.4.04.7000). RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito em relação aos valores que lhe
estão sendo cobrados em razão da concessão indevida de benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, no período compreendido entre 1998 e 1999.

A recorrente narra que o benefício foi suspenso pelo fato de que não havia a comprovação de
determinado vínculo de emprego mantido décadas antes, cuja prova já se tornara impossível.
Consequentemente, somente em dezembro de 2002, após contribuir por mais alguns anos,
efetivamente, começou a receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Em decorrência
dessa suposta irregularidade, ela está sendo cobrada por dívida administrativa no valor de R$
38.969,36 e não possui condições para arcar com essa dívida. Aduz que o fato de não
conseguir mais obter provas de um vínculo mantido há aproximadamente ½ século não tem o
condão de gerar contra a cidadã uma espécie de presunção de má-fé. Alega prescrição,
considerando que a notificação de cobrança foi enviada aproximadamente 18 anos após a
ocorrência do fato, pois somente em 2017 a autora ficou sabendo das supostas irregularidades
do benefício de aposentadoria concedido nos anos de 1998 e 1999. Sustenta que a alegação de
fraude deve ser devidamente comprovada pela administração pública, sendo que, no caso dos
autos, o INSS não trouxe nenhuma prova de má-fé da autora. Sustenta, ainda, a
irrepetibilidade das verbas alimentícias. Pede que seja anulada ou reformada a sentença.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669069, ocorrido em 03/02/2016, em
regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: É prescritível a ação de reparação de
danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

No julgamento dos embargos declaratórios, ficou esclarecido que o conceito de ilícito civil
deve ser buscado pelo método da exclusão, de modo que não se consideram ilícitos civis os
que decorrem de infrações de direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de
atos de improbidade administrativa e assim por diante.
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A Turma Nacional de Uniformização, em 25/10/2017, fixou o entendimento de que
ressalvadas as hipóteses de improbidade ou reparação de danos derivada de condenação
penal, a pretensão de devolução dos valores recebidos indevidamente a título de benefício
previdenciário, ainda que de má-fé, está sujeita à observância do prazo prescricional
quinquenal, em acórdão que possui a seguinte ementa (PEDILEF 5005068-18-
2015.4.04.7000, trânsito em julgado em 28/04/2018):

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO QUE NÃO SE APLICA
AOS ILÍCITOS CIVIS. MÁ-FÉ OU DOLO NÃO ALTERAM A NATUREZA DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDENTE PROVIDO.

A autora foi notificada do indício de irregularidade no recebimento do benefício no período
de 05/1998 a 05/1999 em 06/06/2017, conforme ofício constante à fl. 5 do Evento 1 -
Anexo2, portanto, quando todas as parcelas recebidas indevidamente já haviam sido
alcançadas pela prescrição.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para, reconhecendo a prescrição
do crédito que o INSS pretende cobrar, reformar a sentença e julgar procedente o
pedido, condenando o INSS a abster-se de cobrar o referido crédito.  Sem honorários e
sem custas, somente devidos quando o recorrente é vencido (artigo 55, Lei 9099/95).

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000226674v17 e do código CRC e78d808a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000764-05.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: THALLES LOUBACK DE OLIVEIRA (AUTOR)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO PAGAMENTO DE SEGURO-
DESEMPREGO. SAQUE EFETUADO POR TERCEIRO. DANO MORAL
IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 182 DA TNU. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº
9494/97. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA
REPERCUSSÃO GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA
DE DECISÃO FINAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA
REFORMADA.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-
la: (i) a proceder à liberação das parcelas do seguro-desemprego do autor; e (ii) no pagamento
de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Determinou que os valores decorrentes da condenação deverão ser corrigidos e acrescidos de
juros moratórios com observância dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, a partir da data em que houve o saque indevido (17/04/2018). A União alega, em
suas razões: (i) ilegitimidade passiva, eis que não é responsável pelo pagamento do seguro-
desemprego aos segurados, mas sim a rede bancária oficial; (ii) excludente de
responsabilidade por fato de terceiro; (iii) danos morais indevidos e excessivos, eis que a
reparação não pode ser motivo de lucro nem desproporcional aos fatos ocorridos; (iv)
inaplicabilidade do índice de correção monetária pelo IPCA e pugna pelo sobrestamento do
feito até o julgamento definitivo dos embargos de declaração no RE 870.947.

A sentença está assim fundamentada:

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de uma das parcelas do seguro-desemprego
que alega ter sido sacada por terceiro de maneira fraudulenta, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei n.° 9.099/95.

Inicialmente, analiso a legitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o pólo passivo
da ação.
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O papel desempenhado pela CAIXA na concessão do benefício de seguro desemprego a coloca
como responsável somente pela operacionalização do pagamento do benefício, atuando como
agente pagador. Por outro lado, não cabe à CAIXA a análise do enquadramento ou não do
indivíduo como beneficiário, tampouco é ela responsável pela concessão do benefício.

Desta forma, quando os fatos geradores da lide se referem à fraude em concessão do
benefício, como no presente caso, mediante ação de terceiros criminosos junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego, claro fica não ter a CAIXA responsabilidade no evento, uma vez que
sua participação na dinâmica do benefício consiste em atuar como agente pagador do mesmo,
repassando os valores pagos pela União.

Diante disso, observa-se que a CEF é ilegítima para ocupar o pólo passivo da presente ação,
razão pela qual deve ser excluída do pólo passivo.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega o autor que não conseguiu sacar uma das parcelas
de seu seguro-desemprego em face de ocorrência de fraude que gerou pagamento anterior
indevido à terceira pessoa.

O seguro-desemprego é direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, II, CRFB) como
assistência temporária àqueles que se encontram involuntariamente desempregados. A
legislação própria à espécie encontra sua atual matriz na Lei 7.998/90, com as alterações
posteriores. Seu art. 6º estabelece que o seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível
do trabalhador, podendo ser requerido a partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do
contrato de trabalho.

O demandante cumpriu o que determina o art. 373, inciso I, do CPC, e trouxe documentos ao
processo que amparam o presente pedido.

Com efeito, conforme se observa dos documentos juntados com a inicial, a parte autora se
habilitou para recebimento do benefício de seguro-desemprego através da apresentação do
requerimento nº 7751277500, sendo reconhecido o seu direito ao recebimento de quatro
parcelas a esse título (doc. 16 do evento 1). Convenço-me, ainda, que o demandante não
conseguiu efetuar o saque da segunda parcela do seguro-desemprego a que fazia jus, sendo
possível verificar pelo extrato constante no doc. 16 do evento 1 que a segunda parcela do
benefício foi sacada na agência 0344, situada na cidade de Santo André, Estado de São Paulo,
local diverso da residência do demandante, corroborando a alegação de que o pagamento foi,
de fato, proveniente de situação de fraude.

A União, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova de que foi o próprio autor quem, de
fato, realizou o saque da parcela. Também não comprova que tentou apurar
administrativamente se houve fraude no recebimento dos valores.

Diante disso, considerando que a não liberação da segunda parcela do seguro-desemprego do
autor decorreu de um requerimento fraudulento realizado por terceiros, não deve ser acolhida
a alegação da União no sentido de que o demandante deveria aguardar todo o trâmite de um
processo administrativo de apuração de irregularidade no recebimento do benefício para,
somente após isso, efetivar o pedido do seu benefício. Registre-se, neste sentido, que a esfera
judicial não está subordinada à esfera administrativa.

Assim sendo, considerando que o não pagamento de uma das parcelas do seguro-desemprego
decorreu de atos que não foram praticados pelo autor (fraude praticado por terceiros),
entendo que cabe à ré realizar o processamento e o pagamento de valor corresponde à
segunda parcela do seguro-desemprego ao autor, relativo ao requerimento nº 7751277500,
ainda que sejam necessárias algumas retificações relacionadas aos procedimentos fraudados
que ocasionaram o pagamento indevido do valor a uma terceira pessoa (fraudador).
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A respeito do pedido de indenização por danos morais, entendo que merece acolhida. Em
princípio, o mero indeferimento de benefícios não enseja indenização por danos morais, por
constituir mero aborrecimento, incapaz de lesar o patrimônio moral do interessado.

Entretanto, a situação dos autos é peculiar. A prestação do benefício deixou de ser paga
tempestivamente diante de possível fraude perpetrada por terceiros. E diante da referida
recusa, a autora foi privado de receber verba alimentar em momento de desemprego.

A indenização por dano moral se revela cabível quando demonstrada a lesão a direito da
personalidade. No presente caso, já que o seguro-desemprego, benefício previsto
constitucionalmente (artigos 7º, II, e 201, III), visa proteger o trabalhador quando este é
demitido sem justa causa. Ostenta nítida feição alimentar, já que visa garantir a sua
subsistência no período após a sua dispensa.

No caso, a parte autora buscou resolver administrativamente a situação do benefício, mas até
o presente momento não conseguiu receber o restante das prestações que lhe cabem a título de
seguro desemprego, ou seja, já transcorreu mais de seis meses, período no qual o autor se viu
privado de recursos necessários à subsistência, passando por angústias inerentes a esta
situação, tudo por um erro que poderia ser facilmente evitado pela Administração Pública,
caso tivesse agido com maior cautela.

Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da União (pagamento de parcelas do
seguro desemprego a terceiro falsário) e o dano causado ao autor (não percepção do benefício
por período substancial), aliado ao funcionamento inadequado do serviço, já que permitiu que
terceiro se habilitasse para recebimento do benefício - o que poderia ser evitado por medidas
de maior cautela-, resta inegável a responsabilidade civil, por aplicação da teoria do risco
administrativo (art. 37, §6º, da CRFB/88).

Assim, merecem reparação os danos causados ao patrimônio moral do autor, motivo pelo qual
fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que é razoável,
proporcional e suficiente para compensar a vítima pelo dano causado e desestimular a
reincidência em condutas desta natureza.

Dispositivo

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito com base no art. 485, VI do CPC, com relação à
Caixa Econômica Federal por ilegitimidade passiva ad causam, e com relação à ré União,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, na forma do art.
487, I, do CPC, para:

I) condenar a ré União à obrigação de efetuar o pagamento do valor de R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondentes à segunda parcela do seguro-
desemprego devido ao autor (requerimento nº 7751277500).

II) condenar a ré União ao pagamento de indenização por danos morais à autora da quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os valores decorrentes da condenação deverão ser corrigidos e acrescidos de juros moratórios
com observância dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir da
data em que houve o saque indevido (17/04/2018).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 1°, da Lei
10.259/2001).
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Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Não sendo apresentado recurso ou após o trânsito em julgado da sentença, intime-se a União
para apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do artigo 17, da Lei
10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo.

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu levantamento, em seguida,
dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

 

Preliminar de ilegitimidade passiva da União.

A competência para a fiscalização do cumprimento do programa do Seguro-
desemprego é de responsabilidade do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 24 da Lei nº.
7.998/1990. Considerando, então, que o Ministério do Trabalho é órgão vinculado à União,
esta é parte legítima para figurar nas ações pertinentes à liberação de parcelas do benefício.

Dano moral

Quanto à compensação pelo dano moral decorrente do indeferimento
administrativo de seguro-desemprego motivado por pagamento fraudulento feito a terceiro, a
TNU, manifestou entendimento sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia,
julgado em 12/12/2018, com trânsito em julgado em 23/01/2019, cuja tese firmada é a
seguinte:  “O cancelamento ou a suspensão indevida do pagamento das parcelas alusivas ao
seguro-desemprego não gera, “ipso facto”, o direito à indenização por danos morais.”

No caso ora em análise, verifica-se que conquanto haja alegação de que a fraude
tenha causado transtornos à parte autora, que não conseguiu realizar o saque de parcelas do
seguro-desemprego, trata-se de alegações genéricas e desprovidas de comprovação, não tendo
a recorrida apresentado indícios mínimos do alegado dano sofrido, o que poderia ter sido
feito, inclusive, por meio de prova testemunhal. Dessa forma, não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus processual (art. 373, I, NCPC).

Destarte, ausentes os requisitos para responsabilização civil, a sentença merece
reforma quanto o pedido de indenização por danos morais.

Juros de mora e correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
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condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza administrativa em geral que: (i) deve haver a 
incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas de
natureza administrativa, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais
quais definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão
calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação
dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de
RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução
em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17
da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será
calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
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parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Sem condenação em
honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/1995.  

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA UNIÃO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos
morais e reformar a sentença quanto aos critérios de correção monetária, nos termos da
fundamentação. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268211v9 e do código CRC e0e5f5d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5014328-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: VALDECKS MONTEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

VOTO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RAZÕES
DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do seguro-
desemprego. Aduz, em suas razões, o que se segue: 

(...)

Ora, não comprovou a parte autora a ausência de gozo de qualquer benefício previdenciário
de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 19 de
outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8
de junho de 1973, nem mesmo a ausência de renda própria de qualquer natureza suficiente à
sua manutenção e de sua família.

(...)

Ademais, cumpre assinalar que, em havendo recebimento indevido de parcelas anteriores do
benefício, como é o caso em tela, é notório que o novo período aquisitivo para o recebimento
do benefício assistencial não pode iniciar seu curso enquanto não haja a devolução do valor
indevidamente recebido, sob pena de restar vulnerada a precípua finalidade da lei, qual seja,
“prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de
dispensa sem justa causa, inclusive a indireta”.

(...)

 

No caso, o requerimento administrativo de seguro-desemprego foi indeferido,
pois a parte autora estava registrada no CNPJ como sócia de uma empresa. A sentença
entendeu que o fato de ser sócio de empresa ativa, por si só, não constitui hipótese prevista na
Lei nº 7.998/90 para impedir a concessão de seguro-desemprego e, portanto, condenou a
UNIÃO a pagar as parcelas do benefício.

Nas razões do recurso o recorrente não impugna o fundamento da sentença.
Facilmente se constata que as razões recursais encontram-se inteiramente dissociadas dos
fundamentos da sentença.
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Trata-se de evidente equívoco da parte recorrente, não sendo possível conhecer
do recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.010, II, do CPC, e o princípio da dialeticidade,
segundo o qual é necessário que se infirmem especificamente os fundamentos adotados na
decisão impugnada, declinando-se os fundamentos de fato e de direito que embasam o
inconformismo do recorrente.

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pela UNIÃO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.  

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO DA
UNIÃO. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000269155v8 e do código CRC 670c02fe.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5000615-97.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SCHARIELE ALINI SALVALAIO (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

VOTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO PAGAMENTO DE SEGURO-
DESEMPREGO. SAQUE EFETUADO POR TERCEIRO. DANO MORAL
IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 182 DA TNU. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por SCHARIELE ALINI
SALVALAIO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título
de danos morais. 

Nesse ponto, a sentença está assim fundamentada:

No que toca o pedido de indenização por danos morais, destaco que conquanto
o entendimento deste juízo fosse no sentido de considerar in re ipsa o dano decorrente de
saques indevidos do seguro-desemprego, faz-se necessária a readequação deste entendimento
àquele proferido pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) em julgamento realizado sob
o rito dos representativos da controvérsia (tema 182).

Neste julgamento, foi firmada a seguinte tese:

“O cancelamento ou a suspensão indevida do pagamento das parcelas alusivas ao seguro-
desemprego não gera, “ipso facto”, o direito à indenização por danos morais.”

A título de esclarecimento, cito trecho do voto do relator de referido incidente de
uniformização (Nº 0507558-39.2016.4.05.8500/SE):

Nos termos do art. 186, bem como do art. 927, ambos do Código Civil, a reparação de danos,
morais ou materiais, em regra, depende, entre outros, da demonstração do caráter ilícito do
ato apontado como lesivo.

No caso do dano moral, além de ilícito, necessário que se demonstre que o ato tem potencial
para abalar os elementos integrantes da personalidade, materiais ou imateriais, como
a honra, a dignidade, o bem-estar físico e psicológico (art. 5.º, V e X, da CR/88).

Como os fatos da vida são complexos e variados, e as pessoas possuem graus de sensibilidade
bastante diferentes para lidar com eles, não é recomendável, em nome da segurança jurídica,
ou seja, da estabilidade das relações jurídicas, da manutenção das expectativas dos atores
sociais e da previsibilidade dos efeitos jurídicos dos atos e relações jurídicas, bem como em
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nome da busca pela objetividade e pela coerência no tratamento judicial do tema (arts. 926 e
927 do CPC/2015), que seja exigida prova, em cada caso concreto, acerca do abalo realmente
experimentado por aqueles que pleiteiam esse tipo de dano.

Dessa forma, adota-se a técnica de avaliar se os atos/fatos apresentados como causa de pedir
possuem, ou não, à luz da experiência compartilhada pelos julgadores, passados e
presentes, potencial para causar dano moral. Em suma, exige-se a demonstração do potencial
lesivo, não da lesão mesma.

Tratando-se de demandas repetitivas, os fatos podem ser objetiva e genericamente analisados,
concluindo-se se são, ou não, geradores de danos morais “ipso facto” ou “in re ipsa”.

Nos casos de suspensão ou cancelamento do pagamento de parcelas do seguro-desemprego,
posteriormente reconhecido como injustificado pelo Poder Judiciário, por exemplo, entendo
que não possuem, por si só, potencial suficiente para serem considerados como causadores de
danos morais.

É que os entes públicos atuam sob as balizas da estrita legalidade e operam, no caso da
União, através do Ministério do Trabalho, com grande volume de atendimentos, de modo que
entendo que equívocos e divergência na interpretação do fato e do direito aplicável fazem
parte do próprio funcionamento estatal, de sorte que, não havendo qualquer circunstância a
tornar o caso especialmente dramático, penso que não se deve considerar esses atos como
geradores “ipso facto” de danos morais.

Por fim, é importante pontuar que, ao se considerar determinado fato como detentor da
potencialidade lesiva “in re ipsa” de gerar dano moral, está-se fazendo um juízo de valor
negativo máximo com relação a ele, tal como ocorreu com a jurisprudência do e. STJ no que
diz respeito à inserção indevida de contratantes em listas de devedores (AgRg no AREsp.
n.º 838.709), bem como no tocante à violência doméstica (Tema n.º 983). Nessas situações,
não se pode deixar de refletir acerca do critério empregadopara a realização desse juízo de
valor negativo.

No caso das listas de devedores, dois foram os critérios utilizados: a) a grande quantidade de
efeitos negativos advindos, inexoravelmente, para as pessoas inclusas nesses cadastros:
impedimento para a obtenção de crédito de toda a espécie, desde uma simples compra
parcelada até a contratação de cartão de crédito e de serviços bancários, além da pecha de
mal pagador; b) o fato de o serviço de proteção ao crédito ser constituído e administrado
por empresa com intuito lucrativo no interesse dos próprioscomerciantes, prestadores de
serviço e instituições financeiras, de maneira que o cuidado na sua execução deve ser máximo.

Por sua vez, na hipótese tratada nestes autos, não restam dúvidas de que os efeitos decorrentes
de eventuais falhas no pagamento das parcelas alusivas ao seguro-desemprego geram
transtornos para aqueles que já se encontram sem renda, porém o serviço em questão
é público e desempenhado no exclusivo interesse do cidadão, sendo, como dito, operado com
grande volume de informação e de atendimentos, de modo que falhas pontuais somente devem
ser consideradas indenizáveis se demonstradas circunstâncias que desbordem do corriqueiro.

A prevalecer tese contrária, toda falha na concessão ou suspensão de benefício
previdenciário ou assistencial, por exemplo, igualmente demandaria indenização por danos
morais.

Em tais termos, voto por CONHECER do incidente de uniformização e DAR-
LHE provimento, propondo a fixação da seguinte tese representativa da controvérsia: “O
cancelamento ou a suspensão indevida do pagamento das parcelas alusivas ao seguro-
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desemprego não gera, “ipso facto”, o direito à indenização por danos morais.” (destaques no
original).

No caso ora em análise, verifico que conquanto haja alegação de que a fraude tenha causado
transtornos à autora, que não conseguiu realizar o saque de uma das parcelas do seguro-
desemprego, trata-se de alegações genéricas e desprovidas de comprovação, não tendo a
autora apresentado indícios mínimos do alegado dano sofrido, o que poderia ter sido feito,
inclusive, por meio de prova testemunhal. Dessa forma, não se desincumbiu satisfatoriamente
de seu ônus processual (art. 373, I, NCPC).

Destarte, ausentes os requisitos para responsabilização civil, julgo improcedente o pedido de
indenização por danos morais.

 

A sentença está em consonância com o entendimento da TNU, manifestado sob
a sistemática de recurso representativo de controvérsia, julgado em 12/12/2018, com trânsito
em julgado em 23/01/2019, cuja tese firmada é a seguinte:  “O cancelamento ou a suspensão
indevida do pagamento das parcelas alusivas ao seguro-desemprego não gera, “ipso facto”,
o direito à indenização por danos morais.”

Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente vencida em custas judiciais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, devendo-se observar, contudo, o disposto no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. 

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000269675v4 e do código CRC 3ce1db93.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5011516-39.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: DANIELA ARPINI BRITO (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. INSCRIÇÃO
COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ATIVO. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao
pagamento das parcelas do seguro-desemprego da parte autora. A União alega, em apertada
síntese, que a filiação da recorrida na condição de contribuinte individual, a despeito de ter
sido demitida sem justa causa, indica que está auferindo renda como tralhadora autônoma. 

A sentença está assim fundamentada:

 

Relatório dispensado.           

Sem preliminares. 

Passo ao mérito.

Inicialmente, cabe destacar que não há nos autos questionamentos quanto ao cumprimento,
por parte da autora, dos requisitos gerais para a concessão do seguro-desemprego na data de
sua demissão (período aquisitivo, prazo para requerimento, etc). O que a União apontou na
sua peça contestatória foi apenas que a negativa de concessão do seguro-desemprego se deu
pelo fato de que a autora efetivou contribuição previdenciária na condição de contribuinte
individual e que, por isso, presumiu a ré que estaria demonstrada a existência de renda
própria suficiente para a sua manutenção e de sua família, o que representaria conflito com a
regra estabelecida pelo inciso V, do art. 3º da Lei nº 7.998/90.

Ocorre, entretanto, que, apesar de a autora, de fato, ter efetivado a sua inscrição de
contribuinte individual junto ao INSS, o que se vê é que tal inscrição se deu em virtude de a
autora ter adquirido a condição de micro empreendedora individual por ter constituído em
seu nome uma micro empresa individual na data de 07/06/2018, conforme informado no
documento juntado no anexo 10 do evento 1. Todavia, entendo que tal situação não pode se
sobrepor ao direito já estabelecido anteriormente em favor da autora quanto ao pagamento
da totalidade do seguro-desemprego. E isso porque me convenço de que, na verdade, a
autora não estava obtendo qualquer renda com o referido empreendimento à época do
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requerimento do seu seguro-desemprego. Tanto é assim que, o ponto crucial a ser destacado
acerca disso é o fato de que a autora providenciou, já no dia 25/07/2018 (menos de 2
meses depois da constituição da pessoa jurídica), a baixa da referida empresa individual
junto ao Ministério da Fazenda – Receita Federal do Brasil, conforme comprovam os
documentos juntados nos anexos 10 e 11 do evento 1.

Destaco, ainda, que a ré não trouxe nenhum elemento que pudesse comprovar qualquer
movimentação da pessoa jurídica, da qual a parte autora era a representante individual,
tampouco trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar, sequer, a alegação de
existência de recolhimento de contribuições previdenciárias pela autora na condição de
contribuinte individual.

Enfim, ao que me parece, estamos diante de uma situação que comprova uma certa falta de
conhecimentos técnicos acerca do assunto por parte da autora/trabalhadora, e não diante de
uma possível tentativa de fraudar o sistema de pagamento do seguro-desemprego. Ademais
entendo que todas as normas que visam à proteção do trabalhador devem ser interpretadas de
forma a evitar prejuízos para esta parte hipossuficiente da relação laboral. Nesse passo,
considero que a dispensa imotivada é infortúnio suficiente para subsidiar o interesse do
Estado na liberação do benefício em tela, que tem evidente cunho social a ser perseguido.

Diante disso e por considerar que a própria autora já havia providenciado a baixa do registro
de sua inscrição de micro empreendedor individual com menos de dois meses (a inscrição se
deu no dia 07/06/2018 e a baixa ocorreu no dia 25/07/2018 - docs. juntados nos anexos 10 e
11 do evento 1), concluo que a autora faz jus ao recebimento do benefício de seguro-
desemprego relativo à sua dispensa sem justa causa ocorrida em 19/05/2018, devendo, para
tanto, ser adotadas as informações contidas no Requerimento de nº 7754376887.

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/2015, para condenar a União à obrigação de efetuar o processamento/pagamento do
seguro-desemprego em favor da autora, devendo, para tanto, ser adotadas as informações
contidas no requerimento de nº 7754376887, com relação à demissão sem justa causa ocorrida
na data de 19/05/2018.

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que eram
devidos. Os juros de mora fluirão a partir do evento danoso, isto é, desde a data em que
deveria ter sido paga cada parcela do seguro-desemprego negado (Código Civil, art. 398; STJ,
Súmula 54) e serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil
de 2002 c/c o art. 161, § 1º, da Lei n. 5.172/66; Enunciado n. 20 da Jornada de Direito Civil).

Esclareço, por oportuno, que o pagamento deverá ser efetivado de uma única vez (sem
parcelamento), em decorrência de todo o prazo que já foi suportado pela autora desde a data
inicial do seu requerimento administrativo.

Mantenho o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que, a teor
do que dispõe o § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a antecipação de tutela não
pode ocorrer quando há perigo da irreversibilidade do provimento.

Transitada em julgado esta sentença, intime-se a parte requerida (União) para cumprimento
da obrigação, bem como para proceder à apuração, administrativamente, dos valores devidos
e informando-os a este Juízo, para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Sem custas e honorários. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado
e o comprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 313



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 574/599

5011516-39.2018.4.02.5001 500000269498 .V7 JES10672© JES10683

 

A autora logrou êxito em demonstrar a ausência de renda suficiente à sua
manutenção e de sua família, não obstante a existência de cadastro na qualidade de
contribuinte individual perante o INSS, fato por si só suficiente à concessão do benefício.

Ressalte-se que a baixa no cadastro de microempreendedor individual ocorreu
no dia 25/07/2018 (Evento 1 - COMP11), pouco mais de um mês após a sua inscrição,
ocorrida em 07/06/2018.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95), eis que fundamentada no exame pleno e prudente das provas e
com entendimento consonante com o desta Turma Recursal.

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pela UNIÃO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.  

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA UNIÃO. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000269498v7 e do código CRC 76178a02.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:24
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RECURSO CÍVEL Nº 5008152-59.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SIMONE DE SOUSA REIS (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. CADASTRO
NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA ATIVO. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
DESEMPREGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. TESE
FIXADA PELO STF NO RE 870947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO
GERAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO
FINAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do seguro-
desemprego, aplicando-se aos valores devidos correção monetária pelo IPCA-E, desde a data
em que eram devidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Aduz que: i)
apesar de a recorrida alegar não auferir renda das empresas das quais consta como sócia não
logrou êxito em comprovar tal fato, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, I, do CPC; ii)
a sentença peca ao sugerir a inversão do ônus da prova no caso concreto, vez que não estão
presentes os requisitos autorizadores; iii) não há dispositivo legal que estabeleça a não
percepção de renda como critério para o pagamento das parcelas; iv) a Administração Pública
está adstrita à observância do princípio constitucional da legalidade e, por tal razão, agiu
corretamente ao negar o benefício à recorrida; v) deve ser observada a Lei nº 11.960/2009 em
relação a correção monetária e aos juros de mora até que o STF julgue em definitivo o RE
870.947.

O requerimento administrativo de seguro-desemprego foi indeferido, pois a
recorrida estava registrada no CNPJ como sócia de pessoa jurídica (Evento 10 - OUT2). 

Os requisitos para a concessão, suspensão e cancelamento do seguro-
desemprego estão previstos na Lei nº 7.998/90:

 

Art. 3º Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa
causa que comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a:
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a) pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à data
de dispensa, quando da primeira solicitação;    

b) pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data de
dispensa, quando da segunda solicitação; e     

c) cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das
demais solicitações;   

II - (Revogado);    

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto
no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio
suplementar previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de
permanência em serviço previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua
família.

VI - matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em curso de
formação inicial e continuada ou de qualificação profissional habilitado pelo Ministério da
Educação, nos termos do art. 18 da Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011, ofertado por
meio da Bolsa-Formação Trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica.

 

Art. 7º O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes
situações:

I - admissão do trabalhador em novo emprego;

II - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o
auxílio-acidente, o auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço;

III - início de percepção de auxílio-desemprego.

IV - recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em participar de ações de
recolocação de emprego, conforme regulamentação do Codefat.

 

Art. 8º O benefício do seguro-desemprego será cancelado:      

 I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua
qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior;      

II - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;

III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-
desemprego; ou       
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IV - por morte do segurado.   

 

O fato de ser sócio de empresa ativa, por si só, não constitui hipótese prevista na
Lei nº 7.998/90 para impedir a concessão de seguro-desemprego. Por lei, a parte autora não
precisa comprovar baixa na empresa. Só precisa provar que não recebeu renda com a
atividade empresarial, conforme inciso V do art. 3º da Lei 7.998/90.

O fato de ser sócio de empresa ativa permite presumir que o (a) requerente
tenha auferido renda com a atividade empresarial após a rescisão do contrato de emprego.
Essa presunção, porém, é relativa, admite prova em contrário.

No presente caso, considero provado que a parte autora não auferiu renda na
atividade empresarial, conforme declaração de imposto de renda (Evento 34 - OUT2 e
OUT3). Logo, a recorrida tem direito ao seguro-desemprego, razão pela qual a sentença
merece ser mantida.

Juros e Correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

O STJ, ao julgar o RESP nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza administrativa em geral que: (i) deve haver a 
incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em decorrência dos dois referidos julgados, esta 1ª TR-ES, nas causas de
natureza administrativa, aplicava os critérios de atualização monetária e juros de mora tais
quais definiram o STF e o STJ nos julgados acima referidos.

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Da referida decisão
consta o que segue:  “... Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de
consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.     Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 314



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 578/599

5008152-59.2018.4.02.5001 500000268648 .V12 JES10672© JES10672

aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.     Publique-se.     Brasília, 24
de setembro de 2018. ...”

Por conseguinte, o recurso da União merece parcial provimento.

Não há decisão final quanto a eventual modulação dos efeitos. Portanto, a
questão não pode ser dirimida em definitivo neste momento. Uma vez transitado em julgado
este acórdão, deverá a (1) execução  prosseguir nos termos do que o STF houver deliberado
em definitivo a respeito da modulação dos efeitos. Por outro lado, (2) se ainda não houver
decisão definitiva do STF quando da execução deste julgado – ou seja, estando ainda em
vigor a decisão monocrática de 24-9-18 do Ministro Fux –, poderá a parte autora:

1. pleitear o imediato cumprimento da sentença, hipótese em que os
consectários legais (atualização monetária e juros de mora) serão
calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação
dada pela Lei 11.960/2009), sem a possibilidade de ulterior expedição de
RPV complementar, em face da vedação ao fracionamento da execução
em Juizados Especiais Federais e/ou da Fazenda Pública (§ 3º do artigo 17
da Lei 10.259/2001; § 4º do artigo 13 da Lei 12.153/2009); ou

2. requerer ao Juízo da execução seja o feito suspenso enquanto não transitar
em julgado o RE 870.947, hipótese em que o valor da execução será
calculado com base nessa decisão definitiva (do STF).

Após o trânsito em julgado deste acórdão, caso ainda não haja decisão final do
STF (hipótese 2), caberá à parte autora, caso queira, requerer explicitamente a suspensão do
feito (item ‘ii’), devendo fazê-lo independentemente de intimação específica para tal fim. Se a
parte autora não requerer a suspensão do feito (item ‘ii’), será considerado que se optou pela
execução do débito nos termos previstos no item ‘i’; nesse caso (ausência de manifestação da
parte autora), o Juízo a quo deverá deflagrar o cumprimento da sentença, tal qual previsto no
item ‘i’; ou seja: será inviável ulterior expedição de RPV complementar.

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Sem honorários advocatícios,
consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.  

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA UNIÃO, nos termos da fundamentação. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268648v12 e do código CRC db7b1c19.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:20
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RECURSO CÍVEL Nº 5009769-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELTON DE ASSUNCAO (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PAGAMENTO DE SEGURO-
DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE NOVO
VÍNCULO DE EMPREGO APÓS DEMISSÃO COMPROVADA.
BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a proceder
à liberação das parcelas do seguro-desemprego do autor. Alega em suas razões que a parte
autora perdeu o prazo previsto na legislação para encaminhamento dos documentos,
consoante prevê o art. 14 da Resolução CODEFAT nº 467/2005. Aduz que as informações
constantes do Evento 6 dão conta de que houve admissão da demandante em novo emprego
após a demissão do vínculo para o qual postula o benefício. Argumenta que a apresentação de
CTPS sem anotação de vínculo posterior à demissão não faz prova cabal de que o autor não
voltou a ser contribuinte individual ou de que não tenha sido admitido em novo emprego.
Salienta que a concessão do benefício está atrelada aos requisitos legais, não sendo escolha da
Administração Pública proceder ao pagamento das parcelas do seguro-desemprego.

A sentença está assim fundamentada:

 

Relatório dispensado.          

Afasto a preliminar de incompetência apresentada pela ré, uma vez  que, conforme
sedimentado no âmbito do STJ, a anulação do ato administrativo se situa no plano da validade
e o cancelamento se situa no plano da eficácia, não tratando o art. 3º, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei 10.259/2001 sobre o cancelamento do próprio ato, mas, sim, sobre o cancelamento dos
efeitos específicos de determinado ato administrativo (STJ, 1ª Seção, CC nº 97.137/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2008). Na hipótese trata-se de interpretação
equivocada da norma e da reversão dos efeitos de tal interpretação, e não da anulação do ato
em si.

Passo ao mérito.

Inicialmente, cabe destacar que não há nos autos questionamentos quanto ao cumprimento,
por parte do autor, dos requisitos gerais para a concessão do seguro-desemprego na data de
sua demissão (período aquisitivo, prazo para requerimento, etc). O que a União apontou na
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sua peça contestatória foi apenas que a negativa de concessão do seguro-desemprego se deu
pelo fato de que o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE constatou a informação de novo
vínculo empregatício do autor (após a demissão sem justa causa), através de informação
obtida junto ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, tendo tal vínculo a duração
somente de 01/11/2016 a 09/11/2016.

Ocorre, entretanto, que a União não trouxe aos autos nenhum elemento (nenhuma prova) que
demonstrasse ser verídica a indicação de que  o autor, de fato,  teve a formalização de vínculo
empregatício com a empresa denominada INDRA BRASIL SOLUÇÕES E
SERVIÇOS, tampouco que o autor efetivou a obtenção de renda advinda da referida empresa.

Por outro lado, o que se tem nos autos são informações e dados que trazem a comprovação
em sentido contrário e que me convencem que o autor não exerceu nenhuma atividade
laboral para a referida empresa durante o período de 01/11/2016 a 09/11/2016. Nessa
direção destaco o seguinte: a) a cópia da CTPS do autor (fl. 4 do anexo 2 do evento 1)
comprova que não houve nova anotação de vínculo empregatício após a sua demissão sem
justa causa efetivada pela empresa LIPPAUS LOGISTICA LTDA; b) a empresa INDRA
BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS firmou contrato de prestação de serviços ao Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo - TRE/ES1 para o pleito de 2016 e a suposta
contratação do autor pela referida empresa (o que não ocorreu) seria para a vaga de
Técnico de Urna (ver fls. 19 e 20 do anexo 2 do evento 1) e uma consulta ao sítio do TRE/ES
na internet permite constatar que o nome do autor não constou na relação dos Técnicos de
Urna contratados para o pleito de 2016.2

Destaco, ainda, que a questão relacionada à ausência de percepção de renda constitui fato
negativo e, nesse sentido, cabe à ré provar fato positivo que desconstitua o fato negativo
afirmado pela parte autora, não se desincumbindo a ré, neste caso concreto, de comprovar que
o autor tivesse alguma renda que fosse proveniente da referida pessoa jurídica. Enfim, na falta
de indícios em sentido contrário, entendo que a União descumpriu o que determina o artigo 11
da Lei nº 10.259/2001 e, por conseguinte, concluo que o autor não realizou formalização de
vínculo empregatício com a empresa INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS e, por
conseguinte, não obteve nenhuma renda própria que advenha da  referida pessoa jurídica. 

Ademais, destaco, ainda, que todas as normas que visam à proteção do trabalhador devem ser
interpretadas de forma a evitar prejuízos para esta parte hipossuficiente da relação laboral.
Nesse sentido, considero que a dispensa imotivada é infortúnio suficiente para subsidiar o
interesse do Estado na liberação do benefício em tela, que tem evidente cunho social a ser
perseguido.

Assim sendo, concluo que o autor faz jus ao recebimento do seguro-desemprego, relativo à
demissão ocorrida em 07/10/2016, devendo, para tanto, ser adotadas todas as demais
informações já contidas no requerimento de nº 7738528647 (fl. 6 do anexo 2 do evento 1). De
outra feita, diante da fundamentação já exposta, não deve o autor ser submetido a qualquer
procedimento de cobrança com relação às parcelas que já lhe foram pagas nos meses de
novembro e dezembro de 2016.

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/2015, para condenar a União à obrigação de efetuar o processamento/pagamento das
parcelas restantes do seguro-desemprego em favor do autor, devendo, para tanto, ser adotadas
as informações contidas no requerimento juntado à fl. 6 do anexo 2 do evento 1 (nº
7738528647), com relação à demissão sem justa causa ocorrida na data de 07/10/2016. 
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Esclareço, por oportuno, que o pagamento deverá ser efetivado de uma única vez (sem
parcelamento), em decorrência de todo o prazo que já foi suportado pelo autor desde a data
inicial do seu requerimento administrativo. Tais valores deverão ser corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que eram devidos. Os juros de mora fluirão a
partir do evento danoso, isto é, desde a data em que deveria ter sido paga cada parcela do
seguro-desemprego negado (Código Civil, art. 398; STJ, Súmula 54) e serão calculados à
razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil de 2002 c/c o art. 161, § 1º, da
Lei n. 5.172/66; Enunciado n. 20 da Jornada de Direito Civil);

Transitada em julgado esta sentença, intime-se a parte requerida (União) para cumprimento
da obrigação, bem como para proceder à apuração, administrativamente, dos valores devidos
e informando-os a este Juízo, para fins de expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Sem custas e honorários. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado
e o comprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.

 

O autor requereu seguro-desemprego em decorrência da demissão sem justa
causa da empresa LIPPAUS LOGÍSTICA EIRELI em 07/10/2016. 

O benefício foi indeferido, pois constava no CNIS reemprego na
empresa INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA pelo
período de 8 (oito) dias (01/11/2016 a 09/11/2016).

O autor alega não ter formalizado vínculo de emprego com a empresa INDRA e
apresenta evidências para tanto, conforme enumeradas na sentença.

Assim sendo, ante a comprovação da demissão sem justa causa sem nova
admissão posterior, a parte autora tem direito à percepção do seguro-desemprego.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pela UNIÃO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.  

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA UNIÃO. 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000270064v10 e do código CRC 57077299.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5000296-44.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JAUCILENE MONTEIRO MOTTA (AUTOR)

VOTO

SEGURO-DESEMPREGO. INSCRIÇÃO COMO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL ATIVO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE DESEMPREGADO. AUSÊNCIA DE RENDA COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO, em face da sentença que
julgou procedente o pedido para condená-la à obrigação de efetuar o
processamento/pagamento das parcelas remanescentes do seguro-desemprego devido à
autora. Argumenta, em síntese que:

“As afirmações da parte autora (confirmadas por sentença) não detêm
presunção de legitimidade. Logo, deveria a Parte Autora/recorrida ter juntado cópia do
imposto de renda do período em que pleiteia o benefício, eis que não há como a União fazer
PROVA NEGATIVA de que na época do requerimento do seguro desemprego a Parte Autora
NÃO detinha renda.”

A sentença está assim fundamentada:

 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Relatório dispensado.    

Pretende a parte autora que lhe seja reconhecido o direito de recebimento das parcelas
remanescentes do seguro-desemprego que lhe foi deferido no ano de 2017, alegando que
obteve, inicialmente, o deferimento do pagamento do benefício e que, no entanto, só recebeu
duas dessas parcelas, tendo sido o seu benefício suspenso após o pagamento da segunda
parcela.

Contestação juntada no evento 11.

Preliminar de Incompetência do JEF (anulação de ato administrativo)

Conforme sedimentado no âmbito do STJ, a anulação do ato administrativo se situa no plano
da validade e o cancelamento se situa no plano da eficácia, não tratando o referido dispositivo
legal sobre o cancelamento do próprio ato, mas, sim, sobre o cancelamento dos efeitos
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específicos de determinado ato administrativo (STJ, 1ª Seção, CC nº 97.137/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2008). Na hipótese trata-se de interpretação equivocada
da norma e da reversão dos efeitos de tal interpretação, e não da anulação do ato em si.
Preliminar rejeitada.

Mérito

O seguro-desemprego é direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, II, CRFB) como
assistência temporária àqueles que se encontram involuntariamente desempregados.

A legislação própria à espécie encontra sua atual matriz na Lei nº 7.998/90, com as alterações
posteriores. Seu art. 6º estabelece que o seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível
do trabalhador, podendo ser requerido a partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do
contrato de trabalho.

Prevê o artigo 4º da referida Lei nº 7998/90 o seguinte:

- Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por
um período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, a
cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à última habilitação,
cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(Codefat). (Redação dada pela Lei nº 13.134/2015).

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que não há dúvidas de que a autora preencheu
adequadamente os requisitos para concessão do seguro-desemprego na data de sua demissão
ocorrida em 20/12/2017, até porque não houve questionamentos da ré quanto ao cumprimento,
por parte da autora, dos requisitos gerais para a concessão do seguro-desemprego na data de
sua demissão (período aquisitivo, prazo para requerimento, etc). O que a União apontou na
sua peça contestatória foi apenas que a negativa de concessão do seguro-desemprego se deu
pelo fato de que a autora efetivou cadastro junto ao INSS na condição de contribuinte
individual.

Ocorre, entretanto, que, apesar de a autora, de fato, ter efetivado a sua inscrição de
contribuinte individual junto ao INSS, o que se vê é que tal inscrição se deu em virtude de a
autora ter adquirido a condição de micro empreendedora individual por ter constituído em
seu nome uma micro empresa individual na data de 23/11/2017, conforme informado nos
documentos carreados à inicial.

Todavia, entendo que tal situação não pode se sobrepor ao direito já estabelecido
anteriormente em favor da autora quanto ao pagamento da totalidade do seguro-
desemprego. E isso porque me convenço de que, na verdade, a autora não estava obtendo
qualquer renda com o referido empreendimento à época do requerimento do seu seguro-
desemprego. Tanto é assim que, o ponto crucial a ser destacado acerca disso é o fato de que
a autora providenciou, já no dia 26/12/2017 (menos de um mês depois da constituição da
pessoa jurídica), a baixa da referida empresa individual junto ao Ministério da Fazenda –
Receita Federal do Brasil, conforme comprovam os documentos juntados no anexo 2 do
evento 1.

Destaco, ainda, que a ré não trouxe nenhum elemento que pudesse comprovar qualquer
movimentação da pessoa jurídica, da qual a parte autora era a representante individual,
tampouco trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar, sequer, a alegação de
existência de recolhimento de contribuições previdenciárias pela autora na condição de
contribuinte individual.
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Enfim, ao que me parece, estamos diante de uma situação que comprova uma certa falta de
conhecimentos técnicos acerca do assunto por parte da autora/trabalhadora, e não diante de
uma possível tentativa de fraudar o sistema de pagamento do seguro-desemprego. Ademais
entendo que todas as normas que visam à proteção do trabalhador devem ser interpretadas de
forma a evitar prejuízos para esta parte hipossuficiente da relação laboral. Nesse passo,
considero que a dispensa imotivada é infortúnio suficiente para subsidiar o interesse do
Estado na liberação do benefício em tela, que tem evidente cunho social a ser perseguido.

Diante disso e por considerar que a própria autora já havia providenciado a baixa do registro
de sua inscrição de micro empreendedor individual com menos de um mês (a inscrição se deu
no dia 23/11/2017 e a baixa ocorreu no dia 26/12/2017 – docs. juntados no anexo 2 do evento
1) concluo que a autora faz jus ao recebimento da totalidade das parcelas do benefício de
seguro-desemprego relativo à dispensa ocorrida em 20/12/2017, nos termos já deferidos
anteriormente no bojo do requerimento nº 7748536985.

Por fim, com fundamento nas mesmas considerações acima expostas, evidencia-se a
inexistência de débito da autora em relação às 02 parcelas do seguro desemprego já recebidas,
devendo a ré, portanto, abster-se de realizar qualquer cobrança à autora em relação a isso.

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/2015, para condenar a União à obrigação de efetuar o processamento/pagamento das
parcelas remanescentes do seguro-desemprego devido à autora, já qualificada na inicial, em
decorrência da demissão ocorrida em 20/12/2017, conforme requerimento já deferido
anteriormente e formalizado através do nº 7748536985.

Tais valores deverão ser corrigidos com correção monetária desde a data em que eram
devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de mora a partir da citação, sendo
esses (os juros) calculados em conformidade com os índices oficiais da poupança, nos termos
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009), de
acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE 870947 (em 20/09/2017), decidindo
a questão em sede de repercussão geral1.

De outra feita, por ser corolário lógico das conclusões e determinações aqui postas, condeno a
União, ainda, a se abster de efetuar qualquer cobrança à autora que se refira aos valores já
recebidos por ela com relação ao pagamento das duas parcelas iniciais do seguro-
desemprego.

Esclareço, por oportuno, que a União deverá providenciar um depósito único com o montante
total de todas as parcelas remanescentes devidas, uma vez que o referido benefício já se
encontra suspenso, pelo menos, desde o mês de janeiro de 2018, conforme indica o
comunicado de indeferimento do recurso da autora na via administrativa (documento carreado
à inicial).

Sem custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 55 da Lei 9.099/95 e 1º da Lei
10.259/2001. Sem reexame necessário (art. 13 da Lei 10.259/2001).

Após o trânsito em julgado e cumprida a obrigação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
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A autora logrou êxito em demonstrar a ausência de renda suficiente à sua
manutenção e de sua família, não obstante a existência de cadastro na qualidade de
contribuinte individual perante o INSS, fato por si só suficiente à concessão do benefício.

Ressalte-se que tal a baixa no cadastro de microempreendedor individual
ocorreu no dia 26/12/2017, cerca de um mês após a sua inscrição, ocorrida em 23/11/2017.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº
9.099/95), tendo em vista que as provas e os argumentos presentes no recurso foram
analisados de forma plena e prudente pelo juízo de piso e o julgado está em consonância com
a lei e o entendimento desta Turma Recursal.

Sem custas pelo INSS, em razão da isenção legal. Deixo de condenar o INSS
em honorários, visto que são incabíveis em razão de o autor ser patrocinado pela DPU, que
integra a mesma pessoa jurídica de direito público ao qual está vinculado o INSS (STJ. REsp
1199715/RJ, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DA UNIÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266839v5 e do código CRC 3c128c71.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5009356-41.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

VOTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. INSCRIÇÃO
COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ATIVO. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO.
AUSÊNCIA DE RENDA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União à
obrigação de efetuar o processamento/pagamento do seguro-desemprego em favor da
autora. Argumenta que a recorrida, à época da demissão, possuía cadastro ativo como
contribuinte individual, o que pressupõe que o trabalhador possua uma atividade como renda,
fato este impeditivo ao recebimento do seguro-desemprego. Aduz que o Poder Público agiu
dentro dos parâmetros legais, eis que lhe compete zelar pela integridade e lisura do programa
do seguro-desemprego.

A sentença está assim fundamentada:

Relatório dispensado.           

Afasto a preliminar de incompetência apresentada pela ré, uma vez  que, conforme
sedimentado no âmbito do STJ, a anulação do ato administrativo se situa no plano da validade
e o cancelamento se situa no plano da eficácia, não tratando o art. 3º, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei 10.259/2001 sobre o cancelamento do próprio ato, mas, sim, sobre o cancelamento dos
efeitos específicos de determinado ato administrativo (STJ, 1ª Seção, CC nº 97.137/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2008). Na hipótese trata-se de interpretação
equivocada da norma e da reversão dos efeitos de tal interpretação, e não da anulação do ato
em si.

Passo ao mérito.

Inicialmente, cabe destacar que não há nos autos questionamentos quanto ao cumprimento,
por parte da autora, dos requisitos gerais para a concessão do seguro-desemprego na data de
sua demissão (período aquisitivo, prazo para requerimento, etc). O que a União apontou na
sua peça contestatória foi apenas que a negativa de concessão do seguro-desemprego se deu
pelo fato de que a autora efetivou contribuição previdenciária na condição de contribuinte
individual e que, por isso, presumiu a ré que estaria demonstrada a existência de renda
própria suficiente para a sua manutenção e de sua família, o que representaria conflito com a
regra estabelecida pelo inciso V, do art. 3º da Lei nº 7.998/90.
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Ocorre, entretanto, que, apesar de a autora, de fato, ter efetivado a sua inscrição de
contribuinte individual junto ao INSS, entendo que tal atitude não pode se sobrepor ao direito
estabelecido em seu favor quanto ao recebimento do seguro-desemprego. E isso porque me
convenço de que, na verdade, a autora não teve nenhuma intenção de fraudar o sistema de
benefícios, uma vez que ficou demonstrado que a autora apenas buscou, de forma prudente,
se valer da possibilidade de não perder a sua qualidade de segurada junto à Previdência
Social. Enfim, ao que me parece, estamos diante de uma situação que comprova uma certa
falta de conhecimentos técnicos acerca do assunto por parte do autor/trabalhador, e não
diante de uma possível tentativa de fraudar o sistema de pagamento do seguro-desemprego.

Ademais, destaco, ainda, que todas as normas que visam à proteção do trabalhador devem ser
interpretadas de forma a evitar prejuízos para esta parte hipossuficiente da relação laboral.
Nesse sentido, considero que a dispensa imotivada é infortúnio suficiente para subsidiar o
interesse do Estado na liberação do benefício em tela, que tem evidente cunho social a ser
perseguido.

Assim sendo, concluo que a autora faz jus ao recebimento do seguro-desemprego, relativo à
demissão ocorrida em 28/04/2018, devendo, para tanto, ser adotadas todas as demais
informações já contidas no requerimento de nº 7754134715 (anexo 8 do evento 1).

Dispositivo

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/2015, para condenar a União à obrigação de efetuar o processamento/pagamento do
seguro-desemprego em favor da autora, devendo, para tanto, ser adotadas as informações
contidas no requerimento de nº 7754134715 (juntado no anexo 8 do evento 1), com relação à
demissão sem justa causa ocorrida na data de 28/04/2018.

(...)

Destacado.

 

O contrato de trabalho da recorrida foi encerrado em 28/04/2018, conforme
CTPS (Evento 1 - fl. 2). No dia 11/05/2018, a autora efetuou recolhimento de contribuição
previdenciária na qualidade de contribuinte individual, consoante guia da previdência social
acostada no Evento 1 - GPS5. Não houve mais recolhimentos após tal data, conforme
consulta ao CNIS. Por tal motivo, o benefício do seguro-desemprego foi indeferido.

Registro que a inicial afirma que "para não perder a continuidade de suas
contribuições, com o dinheiro de sua rescisão, antes de dar entrada no pedido de seu seguro
desemprego, fez a contribuição referente ao mês de maio de 2018, na forma de
autônomo,...". Ou seja: a autora alega que tal recolhimento não correspondeu a uma auferição
de renda como autônomo, mas que pagou tal contribuição com recursos que recebera em sua
rescisão contratual.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pela UNIÃO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 317



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 589/599

5009356-41.2018.4.02.5001 500000268333 .V11 JES10672© JES7027

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DA UNIÃO.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268333v11 e do código CRC 7659ada6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:21
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RECURSO CÍVEL Nº 5017925-31.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS PAULO KOHLER CALDAS (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto para alterar os critérios de juros e
correção monetária.

Alega o embargante, omissão quanto à análise do seguinte ponto do recurso
inominado:

"Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, "a citação válida, ordenada por
juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil). 

Os juros moratórios, portanto, devem ser computados a partir da citação. 

Não obstante, a sentença de piso equivocadamente determinou a sua contagem a
partir do vencimento de cada parcela, com base no art. 398 do Código Civil. 

A sentença deve ser reformada no pormenor, pois o art. 398 do Código Civil somente é
aplicável às obrigações decorrentes de ato ilícito, o que decididamente não o é a
hipótese."

Termo inicial dos juros de mora: data da citação.

Ao julgar o RE 870.947, o STF afirmou que “... o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ... nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.”

Interpretando esse artigo – que, nesse pormenor, foi considerado constitucional
pelo STF –, o Manual de Cálculos do CJF fixou o termo inicial dos juros de mora na data da
citação (item 4.2.2).
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O STJ também analisou a matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora em
dívida da Administração Pública com servidor público; não estava em discussão a Lei
9.494/97, mas caso em que houvera o reconhecimento administrativo do débito pela
Administração, tal qual ocorre no caso ora em análise. 

Definiu-se que, nesse caso, o termo inicial seria a citação, nos seguintes termos:
“ ... 3. Tendo  a  Administração admitido a existência de dívida de valor consolidado,  sem, 
contudo,  estipular  prazo  para  seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no
caput do art. 397 do Código Civil,  devendo os juros moratórios incidir a partir da citação,
nos termos  do art. 397, parágrafo único, c.c 405 do Código Civil e 219, caput, do CPC,
calculados sobre o montante nominalmente confessado.” (STJ, 3ª Seção, REsp 1112114/SP.
Julgado em 9/9/2009).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para,
reconhecendo a omissão, fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos
termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000282418v4 e do código CRC 828314d2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:31
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 318



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 592/599

5015771-40.2018.4.02.5001 500000277969 .V9 JES10672© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5015771-40.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ELIZABETH RODRIGUES RANGEL RORIZ (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES em face do
acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto para alterar os
critérios de juros e correção monetária.

Alega o embargante, omissão quanto à análise do seguinte ponto do recurso
inominado:

"Nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, "a citação válida, ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil). 

Os juros moratórios, portanto, devem ser computados a partir da citação. 

Não obstante, a sentença de piso equivocadamente determinou a sua contagem a partir do
vencimento de cada parcela, com base no art. 398 do Código Civil. 

A sentença deve ser reformada no pormenor, pois o art. 398 do Código Civil somente é
aplicável às obrigações decorrentes de ato ilícito, o que decididamente não o é a hipótese."

Termo inicial dos juros de mora: data da citação.

Ao julgar o RE 870.947, o STF afirmou que “... o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ... nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.”

Interpretando esse artigo – que, nesse pormenor, foi considerado constitucional
pelo STF –, o Manual de Cálculos do CJF fixou o termo inicial dos juros de mora na data da
citação (item 4.2.2).

O STJ também analisou a matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora em
dívida da Administração Pública com servidor público; não estava em discussão a Lei
9.494/97, mas caso em que houvera o reconhecimento administrativo do débito pela
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Administração, tal qual ocorre no caso ora em análise. 

Definiu-se que, nesse caso, o termo inicial seria a citação, nos seguintes
termos: “ ... 3. Tendo  a  Administração admitido a existência de dívida de valor
consolidado,  sem,  contudo,  estipular  prazo  para  seu pagamento, torna-se inaplicável a
regra prevista no caput do art. 397 do Código Civil,  devendo os juros moratórios incidir a
partir da citação, nos termos  do art. 397, parágrafo único, c.c 405 do Código Civil e 219,
caput, do CPC, calculados sobre o montante nominalmente confessado.” (STJ, 3ª Seção,
REsp 1112114/SP. Julgado em 9/9/2009).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para,
reconhecendo a omissão, fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000277969v9 e do código CRC caba9daf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES
Data e Hora: 16/8/2019, às 14:46:29
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RECURSO CÍVEL Nº 5000634-18.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELIEDNA ASSIS VALENTIM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

VOTO

SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
ATIVIDADES CONCOMITANTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

1. Relatório

Cuida-se de recurso inominado interposto por ELIEDNA ASSIS VALENTIM em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do ato de concessão de sua
aposentadoria para averbar o período de 01/09/1977 a 31/12/1981 e consequente alteração do
percentual de adicional de tempo de serviço (ATS) de 17% para o tempo de serviço 20%.
Alega a parte autora que (i) preliminarmente,  a sentença deve ser anulada por ausência de
motivação tendo em vista que deixou de apreciar o fato de a autor não ter utilizado o período
de 01/09/1977 a 31/12/1981 para fins de aposentadoria junto ao IESP; (ii) o autor tem direito
a contagem de tempo concomitante, tendo em vista que não se está diante de uma única
contribuição referente ao período em questão, mas, sim, na utilização do mesmo período de
contribuição, mas envolvendo contribuições distintas em vínculos distintos. 

Eis o teor da Sentença:

Relatório dispensado.

Pretende a autora, em síntese, a revisão do ato de concessão de sua aposentadoria, com a
averbação/reconhecimento do trabalho prestado durante o período de 01/09/1977 a
31/12/1981 e consequente alteração do percentual de adicional de tempo de serviço (ATS) de
17% para  tempo de serviço 20%. Requer, também, o restabelecimento do pagamento do
referido ATS no percentual de 20% (cessado em abril de 2016), e a devolução/restituição dos
valores que foram descontados da autora a tal título, referente ao período durante o qual
recebeu o ATS no percentual de 20%.

A UFES não apresentou contestação, apesar de ter sido devidamente citada.

Mérito

Embora a UFES não tenha apresentado contestação nos autos, ressalto que as conclusões
apresentadas pela ré no bojo do processo administrativo relativo às questões aqui
apresentadas (cópia juntada pela autora nos anexos 3 a 10 do evento 1) são capazes de dirimir
as questões aqui postas.
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Nesse sentido, esclareço que concordo com todas as justificativas apresentadas pela ré (na
esfera administrativa) no bojo do despacho administrativo proferido no processo nº
23068.004553/2015-47 no mês de dezembro de 2015  (anexo 8 do evento 1), o qual passo a
utilizar como fundamentação deste feito para indeferir os pedidos autorais de: a) averbação
do tempo de trabalho  prestado durante  o período de 01/09/1977 a 31/12/1981 e, b)
restabelecimento do pagameento de ATS no percentual de 20%. 

Destaco, ainda, que, embora se tenha a prova de que a autora tenha, de fato, desempenhado
atividade laborativa junto ao HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes
no período em referência (houve expedição de certidão neste sentido pelo HUCAM em 1987 -
anexo 7 do evento 1), não há possibilidade de se utilizar desse período para a averbação
relativa à aposentadoria concedida no âmbito da UFES, porque há a comprovação nos autos
de que o período em comento (01/09/1977 a 31/12/1977) já foi utilizado pela autora em
aposentadoria concedida no âmbito do Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, conforme
manifestação expedida pelo INSS através do Ofício nº 551/2010/07.001.130 no ano de 2010
(cópia juntada no anexo 7 do evento 1). Ademais, ressalto que, desde o início, a intenção da
autora ao requerer a aposentadoria voluntária junto à UFES, no ano de 2015, foi se utilizar
apenas do período posterior à data de 01/01/1982, conforme indica a declaração assinada
pela autora de próprio punho em 10/04/2015 (cópia juntada no anexo 3 do evento 1).

De outra feita, concordo com todas as conclusões apresentadas pela ré no bojo do Parecer
nº 00063/2017/ PROC UFES/PFUFES/PGF/AGU (cópia juntada  no anexo 10 do evento 1), o
qual passo a adotar como fundamentação para indeferir o pedido autoral
de devolução/restituição dos valores que lhe foram cobrados a título de reposição o erário
quanto aos valores indevidos de ATS pagos no percentual de 20%. 

Ressalto, ademais, que, conquanto tenha a autora recebido os valores de boa-fé,
a referida rubrica (ATS) lhe foi  concedida sob circunstância de erro material quanto à correta
indicação do percentual do ATS, não sendo verificada qualquer mudança de interpretação
quanto aos regras de concessão do referido ATS (anuênio). Destaco, quanto a isso, inclusive, a
informação contida no quadro de nº 05 do Mapa de Tempo de Serviço para Aposentadoria
expedido em abril de 2015 (cópia juntada no anexo 3 do evento 1) em que se verifica o
equívoco numérico quanto à quantidade de anuênios (20), uma vez que a quantidade de anos
estabelecida para a referida concessão é de apenas 17 anos (que equivale a 17%).

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme artigos 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da
Lei nº 10.259/2001.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2. Da alegada nulidade da sentença.

A autora alega que a sentença deixou de apreciar a alegação de que o tempo de serviço
prestado entre 01/09/1977 a 31/12/1981 não foi utilizado para a aposentadoria junto ao IESP. 
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Verifico, entretanto, que a sentença foi clara em afirmar que o período em comento
(07/09/1977 a 31/12/1981) foi utilizado para a aposentadoria concedida no âmbito do Instituto
Estadual de Saúde Pública - IESP (ofício nº 551/2010/07.001.130 - Evento 1, anexo 7). 

Portanto, não há que se falar em omissão.

3.  Mérito:

A parte autora requer a averbação do período de 07/09/1977 a 31/12/1981 em que trabalhou
na HUCAM e na Fundação Ceciliano Abel de Almeida para fins de aposentadoria junto
à UFES.

A argumentação lançada pela UFES na Análise do Recurso (Evento 1, PROCADM 9 e 10) foi
nos seguintes termos:

(...)

3. Analisando o caso, verifica-se que a interessada trabalhou no Hospital Universitário de
01/07/1977 a 28/02/1981; contudo, sua admissão ao quadro de pessoal da Universidade
somente ocorreu em 01/01/1982. Para considerar esse tempo para todos os fins, inclusive para
ATS, seria necessário promover a averbação desse período, mediante a apresentação de
Certidão de Tempo de Contribuição, emitida pelo Instituto Nacional do seguro Social (INSS).
Porém, a interessada não apresentou esse documento, impossibilitando a averbação desse
tempo na UFES.

4. Ao diligenciar o processo de aposentadoria, a Controladoria Geral da União-ES (fl. 49)
apontou a concessão indevida de ATS, ocasião que a Administração intimou a interessada,
através do Ofício nº 958-DGP/Progep/UFES, de 17/09/2015 (fl. 79), informando que a
manutenção do ATS somente seria possível mediante apresentação de Certidão de Tempo de
Contribuição, emitida pelo INSS, no período de 01/07/1977 a 28/02/1981.

5. Conforme constante do protocolado nº 23068.765057/2015-63, apresentado pla aposentada
em resposta ao Ofício nº 958/2015-DGP/Progep-Ufes, constatou-se que a Agência do INSS de
Vitória, por meio do Ofício nº 551/2010/07.001.130 (fl. 103), declarou que o período de
01/07/1977 a 28/02/1981 foi utilizado para concessão de outro benefício de aposentadoria,
não sendo possível a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, nos termos dos artigos
126, 127 e 130 do Decreto nº 3.048, de 1999, bem como do artigo 96 da  Lei nº 3.034, 1991.

Observa-se que a UFES considerou que o período aqui discutido já foi utilizado para a
concessão de outro benefício de aposentadoria, motivo pelo qual não seria possível a emissão
de certidão de tempo de contribuição.

Ocorre que o período já utilizado para a concessão de benefício de aposentadoria  o foi
pelo Estado do Espírito Santo  e refere-se ao serviço prestado no próprio Instituto
Estadual de Saúde Publica - IESP (de 24/01/1977 e 12/02/1998), como se verifica na
certidão constante do Evento 1 - CTEMPSERV14  e na CTPS11 (fl. 03, enquanto os
períodos que a autora pretende que sejam reconhecidos foram prestados no HUCAM e
na Fundação Ceciliano Abel de Almeida (de 01/09/1977 a 28/02/1981 e de 01/03/1981
a 31/12/1981, respectivamente).
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Esses dois períodos constaram da certidão de tempo de serviço emitida pelo INSS
(Evento 1 CTEMPSERV12), mas sem contagem de tempo algum, não constando a data
de encerramento dos vínculos, assim como não consta da CTPS (Evento 1 - CTPS11).
Note-se que, conforme fl. 14 do PROCADM6 do Evento 1, a averbação do tempo de
serviço prestado à FCAA (Fundação Ceciliano Abel de Almeida) de 01/03/1981 a
31/12/1981 não foi computada pela UFES por não ter sido encontrado em
seus arquivos certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS.

As certidões constantes do Evento 1 - PROCADM6, fls. 01 e 30, contudo, não deixam
dúvidas de que a autora manteve vínculos empregatícios com as referidas entidades.

Registre-se que a ausência de contribuição nos períodos não pode prejudicar a autora,
considerando o disposto no art. 16 da Lei 3.807/1960 (LOPS), segundo o qual as anotações
feitas nas carteiras de trabalhador autônomo e de Trabalho e Previdência Social dispensam
qualquer registro interno de inscrição, valendo, para todos os efeitos, como comprovação de
filiação à previdência social, relação de emprego, tempo de serviço e salário-de-contribuição
podendo em caso de dúvida, ser exigida pela previdência social a apresentação dos
documentos que serviram de base às anotações.

Embora esteja correta, em princípio, a postura da UFES ao exigir a Certidão de Tempo de
Contribuição, expedida pelo INSS, com relação ao período de 01/07/1977 a 28/02/1981, para
que a autora pudesse manter o Adicional de Tempo de Serviço em 20%, é dispensável a
referida certidão no presente caso, considerando que o INSS já fez constar o período na
certidão que emitiu dirigida ao IESP, sem computar tempo de contribuição, como acima
ressaltado. Assim é que o cômputo dos períodos pretendidos na aposentadoria concedida pela
UFES não importa em risco de contagem em duplicidade.

O fato de terem sido esses vinculos concomitantes com o vínculo com o IESP, cujo período já
foi utilizado para concessão de aposentadoria por esse órgão, não constitui óbice à contagem
do tempo de contribuição pela UFES, para concessão de aposentadoria.

Com efeito, estando-se diante de vínculos independentes, que se iniciaram com sujeição ao
RGPS e posteriormente se submeteram aos RPPS do Estado do Espírito Santo e da União,
para os quais foram - ou deveriam ter sido - vertidas contribuições igualmente autônomas, não
há óbice a que estes períodos sejam aproveitados isoladamente no RPPS do Estado e no RPPS
da União, pois, neste caso, a atividade deve ser encarada de forma autônoma às demais
constantes do RGPS.

Nestes casos, o STJ tem permitido que o vínculo posteriormente transformado em estatutário
seja isoladamente destacado do RGPS, para averbação do anterior período celetista no RPPS,
sem que isso interfira nos demais vínculos previdenciários que o segurado possuiu no período
em questão. Em termos mais simples, é como se o vínculo tivesse sido relacionado ao RPPS
desde o início.

Estas demais atividades, por sua vez, podem ser normalmente utilizadas em contagem
recíproca junto ao RPPS da União, porquanto para elas também houve a respectiva
contribuição previdenciária.
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No primeiro acórdão do STJ acerca da questão (AgREsp 1.335.066, Rel. Mauro Campbell
Marques, DJE 06/11/2012), aquela egrégia Corte considerou não haver óbice à percepção de
duas aposentadorias em regimes distintos, em caso de contribuições vertidas ao RGPS,
referentes a atividade decorrente de emprego público, concomitante com atividade privada.

Em acórdão recente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de forma mais explícita,
como adiante se vê:

PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
PROFESSOR. ATIVIDADES CONCOMITANTES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. RECOLHIMENTOS DISTINTOS COMO EMPREGO PÚBLICO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PARA O MESMO REGIME PREVIDENCIÁRIO.
TRANSFORMAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA
ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM
DUPLICIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO RGPS.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de
modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela autarquia previdenciária.
Inexistência de omissão.

III - Como delimitado pelo tribunal de origem, não há que falar em contagem em duplicidade
do lapso temporal durante o qual o segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada
e outra sujeita a regime próprio de previdência, porquanto uma é decorrente da contratação
estatutária e outra da condição de contribuinte.

IV - Não há óbice à utilização, para a obtenção de benefício previdenciário junto ao regime
próprio de previdência social, do tempo de serviço como emprego público no qual houve
recolhimento para o RGPS, exercido de forma concomitante com outra atividade na
iniciativa privada, e, da mesma forma, é possível o aproveitamento do tempo de filiação ao
RGPS, exercido na iniciativa privada e prestado de forma concomitante ao emprego público,
para o deferimento de aposentadoria pelo INSS, mesmo que o período relativo ao emprego
público já tenha sido computado na inativação concedida pelo regime próprio. Precedentes.
(g.n.)

V - Recurso especial desprovido. 

(REsp 201600353853; relatora Ministra Regina Helena Costa; Primeira Turma, DJe 
03/08/2017)

4. Dispositivo:

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA
AUTORA para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a UFES
a proceder (i) à averbação do período de 01/09/1977 a 31/12/1981 como tempo de
contribuição da autora; (ii) revisão do ato de concessão de aposentadoria da autora, com
cômputo do referido período no tempo de contribuição; (iii) à alteração do percentual de
adicional de tempo de serviço (ATS) de 17% para 20%.
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PABLO COELHO CHARLES GOMES
Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5014921-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: ARMANDO BIONDO FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela UFES em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 29 - RELVOTO1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o termo inicial
dos juros moratórios.

VOTO

Para definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária, a decisão
embargada entendeu que:

"Adota-se o posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE,
em 20/9/2017, leading casede repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. Já com relação aos juros de mora, ficou assentado, no referido julgado,
que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as
condenações em geral; b) o INPC para as ações previdenciárias; e c) a SELIC
para as ações tributárias. Por outro lado, contempla que os juros moratórios
correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de poupança, de acordo com o
art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da citação, observando
até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de maio/2012:
0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao
decidido pelo STF no RE 870.947/SE.
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Insta registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
que para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos:

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal."
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Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o recurso merece prosperar, uma vez que,
de acordo com o disposto no art. 405 do Código Civil Brasileiro, os juros de mora incidem desde a
citação inicial.

Voto por conhecer o recurso e a ele dar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000233356v5 e do código CRC 2dd07c19.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5008035-68.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: GEYSON NICOLINI (AUTOR)

RELATÓRIO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X
E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATUALIZAÇÃO
DE PARCELAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DE MORA, A
PARTIR DA CITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA PELO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97.
APLICÁVEL O ENUNCIADO 111 DESTAS TR-SJRJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal contra a sem a
acumulação da Gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas com
o adicional de irradiação ionizante.

Em suas razões recursais, a ré sustenta, em síntese, a impossibilidade
de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a Gratificação por trabalhos com Raio
X. Por fim, impugna o índice de correção monetária adotado na sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

A gratificação por atividades com Raio X, instituída pela Lei nº 1.234/1950 e
regulamentada pelo Decreto 81.384/1978, é devida aos servidores que operam diretamente
com Raios X e substâncias radioativas, próximo a uma fonte de irradiação.

O adicional de irradiação ionizante, por sua vez, é devido aos servidores que
estejam desempenhando efetivamente suas atividades em áreas que possam resultar na
exposição a essas irradiações. Verifica-se, assim, que referido adicional tem como fato
gerador o risco potencial a que o servidor se submete ao laborar em um ambiente sujeito à
ação de agente radioativo.

Tanto o adicional de irradiação ionizante quanto a gratificação por atividades
com raio X ou substância radioativa encontram seu fundamento legal no artigo 12 da Lei nº
8.270/91, verbis:

“Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos
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seguintes percentuais:

I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo,
médio e máximo, respectivamente;

II - dez por cento, no de periculosidade.

§ 1° O adicional de irradiação ionizante será concedido nos percentuais de
cinco, dez e vinte por cento, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2° A gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas será
calculada com base no percentual de dez por cento.

§ 3° Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo
efetivo.”

Quanto a possibilidade de acumulação de referidos adicionais, me alinho ao
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que entende pela possibilidade,
conforme se verifica do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X
E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE
MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO.

1. Avaliar se a produção de determinada prova requerida pela parte é ou não
indispensável para a solução da lide, no caso, requisita a análise do contexto fático-probatório
dos autos, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. A argumentação calcada no princípio da isonomia, para fins de equiparação
do percentual devido a título de adicional de insalubridade entre servidores estatutários e
celetistas, não pode ser examinada em sede de recurso especial, por envolver a análise de
matéria constitucional.

3. Ademais, a matéria relativa aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade devidos ao servidor público federal foi disciplinada pela Lei n. 8.112/1990,
incidindo, pois, em relação ao Decreto-Lei n. 1.873/1981, o princípio segundo o qual a lei
posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que esta última tratava
(art. 2º, § 1º, da LINDB).

4. Não há óbice ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio,
cumulado com a gratificação por trabalhos com raios X e com o adicional de
irradiação ionizante, enquanto presentes as circunstâncias especiais que lhes dão

ensejo. Precedentes.
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5. O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela MP n. 2.180-
35/2001, que fixou o percentual dos juros moratórios no patamar de 0,5% ao mês, tem
aplicação imediata aos processos em curso.

6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1107616/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
02/02/2016).

Dessa forma, fixada a possibilidade de cumulação do adicional de
irradiação ionizante com a Gratificação por Trabalhos com Raio X, a pretensão autoral deve
ser julgada procedente.

No que tange ao índice de correção monetária, a sentença adotou o
entendimento sedimentado no Enunciado 111 destas Turmas Recursais.

No julgamento das ADI’s nºs 4357/DF e 4425/DF, o E. Supremo Tribunal
Federal decidiu que viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) a
atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão.

A Suprema Corte entendeu que a quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, CF) ao incidir sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual
privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (art. 161, § 1º, CTN). Dessa forma,
declarou-se a inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de
sua natureza”, contida no § 12 do art. 100 da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar
que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário, bem assim julgou inconstitucional, por
arrastamento, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, na
mesma extensão do pronunciamento do § 12 do art. 100 da CF (ADI 4357, Relator(a): Min.
AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
14/03/2013).

Na sessão plenária de 25.3.2015, o STF resolveu questão de ordem para o fim
de conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos
das referidas ADI’s, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
questão de ordem (25.3.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta data, a saber:

1) seria mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual (1.1)
os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (1.2) os precatórios tributários deveriam observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e
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2) seriam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da Administração
Pública Federal, com base nos artigos 27 das Leis 12.919/2013 e Lei 13.080/2015, que fixam
o IPCA-E como índice de correção monetária (Informativo nº 779; acórdão pendente de
publicação).

Todavia, no dia 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de
repercussão geral (RE870947), que a TR não serve como indexador, independentemente da
fase do processo - seja antes ou depois da expedição do precatório - devendo ser aplicado o
IPCA-E para fins de correção monetária.

Já quanto aos juros de mora, restou assentado que “quanto as condenações
oriundas de relação jurídica não- tributária, a fixação dos juros moratórios segundo os índices
oficiais das cadernetas de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1º-F da Lei nº9494/97, com a redação dada pela Lei nº11960/09.”.

Desse modo, merece manutenção a sentença recorrida, que está de acordo com
o posicionamento acolhido no Enunciado 111 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não se tratando de ações
previdenciárias ou tributárias, os valores serão corrigidos conforme a Tabela do Conselho da
Justiça Federal (IPCA-e do IBGE, salvo modificação posterior da tabela) e acrescidos de
juros de mora calculados conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-
F da Lei nº 9.494/97, independentemente da data do ajuizamento da ação.” Precedente:
processo nº 0001095-09.2011.4.02.5167/01, julgado na sessão da Turma Regional de
Uniformização de 19/11/2013. Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no
DJ-e de 18/12/2013, pg.1.362".

Voto por conhecer o curso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251549v3 e do código CRC eb5cefbf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5019817-72.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IRENE DOS SANTOS FIRME (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedente o pedido de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário
mediante incorporação dos índices de aumento real do limite máximo do salário-de-
contribuição (EC 20/1998 e EC 41/2003), quais sejam, 2,28% em junho de 1999 e 1,75% em
maio de 2004.

Não está sujeita à decadência a pretensão de revisão da renda mensal – não
inicial - de benefício previdenciário, mas apenas a prescrição quinquenal.

VOTO

Ao definir os novos limites máximos do salário-de-contribuição, em decorrência
da EC 20/1998 e da EC 41/2003, a Portaria nº 5.188/1999, em seu artigo 8º, e a Portaria nº
479/2004, em seu artigo 2º, fixaram valores que representaram percentual de aumento maior
do que aqueles nelas concedidos como reajuste para os benefícios em manutenção.

Os referidos atos regulamentares, contudo, não implicaram em reajustamento
para os benefícios então correspondentes ao teto, mas apenas fixaram novos tetos para novos
benefícios.

Só faz jus ao reajuste da renda mensal para corresponder aos valores dos novos
tetos o segurado cujo salário-de-benefício (i) tenha sido limitado ao teto vigente à época da
concessão; e (ii) uma vez atualizado – sem a referida limitação - pelos índices legais de
reajustamento, tenha alcançado o valor dos novos tetos na data das emendas constitucionais
mencionadas, conforme entendeu o STF julgamento do RE nº 564.354/SE.

O reajustamento dos benefícios em manutenção é assegurado no art. 201, § 4º,
da Constituição Federal conforme critérios definidos em lei, sendo esta a Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
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1. O presente agravo interno objetiva ver afastada a Súmula 568/STJ.

2. O recurso especial que se pretende o seguimento, objetiva o reajuste de
benefício previdenciário em manutenção, com adoção dos índices de 2,28%
para junho de 1999 e 1,75% para maio de 2004, referentes a adequação aos tetos
constitucionais estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003,
nos termos do artigo 20, § 1º e artigo 28, § 5º, da Lei 8.212/1991.

3. O Tribunal a quo entendeu que a adoção desses índices pleiteado não foi
autorizada pelos artigos em comento, concluindo que não há autorização legal
para que os benefícios de prestação continuada sejam reajustados de acordo com
a majoração dos valores ou do teto dos salários de contribuição.

4. A decisão ora agravada, que julgou o recurso especial, observou a
jurisprudência do STJ no sentido de que não existe vinculação entre os critérios
legais para atualização dos salários de contribuição e os reajustes dos benefícios
em manutenção. Assim, deve ser mantida a Súmula 568/STJ.

5. Agravo interno não provido. (destaque nosso)

(AINTARESP 201600845730; relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; STJ - SEGUNDA TURMA; DJE 26/08/2016)

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por sua
vez, em 12/08/2016, ao julgar o PEDILEF 05026900820134058311 (relator Juiz Federal
Frederico Augusto Leopoldino Koehler), que tinha por objeto a mesma revisão pretendida
nos presentes autos, já se manifestara em sintonia com a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2012),
entendendo por firmar a tese de que não é possível a utilização, para fins de reajuste dos
benefícios previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão
legal insculpida no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. 

Voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento. Condenação do
recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência
judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000202474v4 e do código CRC 80dbb975.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0019413-90.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDVALTER DE MENDONCA VICTER (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pelo autor como pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especiais os períodos de 17.10.1985 e 8.2.1988, 18.10.1993 a 29.10.1993, 16.11.1993 a
6.8.1994, 1.8.1994 a 7.5.1995, 2.5.1995 a 7.5.1996, 2.5.1996 a 22.1.1999, 1.3.2002 a
2.5.2003 e 13.12.2011 a 22.4.2015 e determinando a averbação do período compreendido
entre 18.10.1993 e 29.10.1993 (Eletrimec Elétrica Mecânica Ltda.), bem como a revisão da
aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/172.401.737-0, DIB: 22.4.2015), em virtude
do acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum.

Em suas razões de doc. 27 do Evento 43, o INSS alega que (i) com relação ao
agente ruído, não houve prova da apuração da intensidade com base na metodologia prevista
em lei (a partir de 2003, conforme a NHO-01 da FUNDACENTRO) e (ii) com relação aos
períodos de 15/2/1980 a 17/12/1990 e de 19/1/1991 a 30/9/1992, o PPP indica que o autor
exerceu atividades na empresa Hering S/A, no exercício de atividade de auxiliar de mecânico
ajustador e ferramenteiro, com exposição a ruído e a óleos e graxas, porém o documento não
contém os requisitos legais, sendo subscrito pelo representante do sindicato e não pelo
administrador da massa falida, e (iiii) quanto ao período de 2/5/1996 a 22/1/1999, o
formulário apresentado não é o modelo exigido por lei, estando ainda incompleto, sem as
informações imprescindíveis, dentre elass a indicação do responsável pelos registros
ambientais. Contrarrazões do autor de doc. 58 do Evento 47. 

 O autor, em suas razões de doc. 59 do Evento 47, por sua vez, alega, em
síntese, que (i) a sentença deixou de reconhecer a especialidade no período de 08/01/1999 a
07/08/2001, em razão de o PPP apresentado conter apenas o período de 01/03/2002 a
02/05/2003, todavia apresentou, nos autos, o  laudo técnico das condições ambientais
indicação a exposição ao agente nocivo ruído em intensidade de 91,4 dB(A), (ii) muito
embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado tenha omitido o referido período,
o LTCAT trazido como complemento se mostra perfeitamente capaz de demonstrar a efetiva
exposição ao aludido agente nocivo, e (iii) a empresa não se omitiu ao indicar, no laudo
técnico, a metodologia utilizada, além da confirmação expressa de habitualidade e
permanência da sujeição ao agente insalubre nas atividades desenvolvidas. Contrarrazões do
INSS de doc. 60 do Evento 51.

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
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exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
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8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
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evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).
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No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamentos dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01
da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo
constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma"; 

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o
respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.
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Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
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o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
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exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos de 17/10/1985 e 8/2/1988,
18/10/1993 a 29/10/1993, 16/11/1993 a 6/8/1994, 1/8/1994 a 7/5/1995, 2/5/1995 a 7/5/1996,
2/5/1996 a 22/1/1999, 1/3/2002 a 2/5/2003 e 13/12/2011 a 22/4/2015. Porém, pela leitura das
razões do INSS, nota-se que não apresenta impugnação com relação ao período
de 17/10/1985 e 8/2/1988, em que o autor laborou como cobrador de ônibus. 

Quanto aos períodos de 18/10/1993 a 29/10/1993 e 2/5/1995 a 7/5/1996, nota-se
que a especialidade se deu em razão de exposição a ruído em intensidade de 93,5 dB e a calor,
poeiras de minério e gases.

Os PPPs de doc. 9 do Evento 1 demonstram que, de 18/10/1993 a 29/10/1993 e
2/5/1996 a 7/5/1996, o autor laborou como mecânico industrial, na empresa Eletrimec
Ltda. com exposição (genericamente) a ruído, calor, poeiras de minério e gases. Todavia,
consta, no doc. 47 do Evento 29, o laudo técnico emitido pela empregadora em que se
constata a apuração no ruído em intensidade de 93,5 dB. O documento também traz a
metodologia utilizada à época, para a apuração do ruído, a qual se coaduna com a legislação. 

Com relação ao período de 16/11/1993 a 6/8/1994, a sentença reconheceu
tempo especial em razão de exposição a ruído de 92,4 dB, com base no PPP de doc. 23 do
Evento 8, que demonstra, de fato, a sujeição a tal agente físico. Nota-se que o documento
contém todos os requisitos legais, apontando inclusive o profissional habilitado que procedeu
aos registros ambientais. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente
somente passou a ser exigida pela Lei 9.032/1995. 

No que tange ao período de 1/8/1994 a 7/5/1995, a sentença reconheceu a
especialidade em razão de exposição a ruído de 92,4 dB, com base no PPP de doc. 8 do
Evento 1, que contém todos os requisitos legais, indicando o profissional habilitado que
procedeus aos registros e a metodologia utilizada para apuração do agente físico (NHO-01 da
FUNDACENTRO). 

Em relação ao período de 2/5/1996 a 22/1/1999, a sentença reconheceu tempo
especial com base no PPP de doc. 10 do Evento 1, que demonstra a exposição a urído em
intensidade de 90,5 dB. O documento contém todos os requisitos legais, indicando o
profissional habilitado que procedeu aos registros ambientais e metodologia utilizada para a
apuração do agente (NHO-01 da FUNDACENTRO). 

No que tange ao período de 18/1/1999 a 17/12/2003, a sentença reconheceu
tempo especial de 1/3/2002 a 2/5/2003, com base no laudo técnico de doc. 15 do Evento 1,
expedido pela empresa Norpel Pelotização do Norte S/A, demonstrando a exposição de ruído
com intensidade de 91,4 dB. O documento demonstra a metologia utilizada para a apuração
do agente (NHO-01 da FUNDACENTRO). Assiste razão ao autor, fazendo o autor jus ao
reconhecimento de tempo especial durante todo o período de 18/1/1999 a 17/12/2003. 
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Por fim, em relação ao período de 13/12/2011 a 22/4/2015, a sentença
reconheceu tempo especial em razão de exposição a ruído, com base no PPP de doc. 44 do
Evento 28, que, por sua vez, demonstra a exposição a ruído de 89,5 dB de 1/12/2011 a
31/12/2012 e de 90,3 dB de 1/1/2013 a 22/4/2015. Registre-se que o documento contém todos
os requisitos legais, indicando os profissionais que procederam aos registros ambientais e a
técnica utilizada para a apuração do agente (dosimetria). 

Nesses termos, todos os períodos reconhecidos, na sentença, como especiais
devem ser mantidos, uma vez que comprovada a exposição ao agente ruído em intensidade
acima do limite legal, por meio de documentos hábeis à comprovação da especialidade. Deve
ser ainda reconhecido tempo especial em todo o intervalo de 18/1/1999 a 17/12/2003,
independentemente da extemporaneidade do laudo técnico, conforme já exposto. 

Voto por conhecer ambos os recursos e dar provimento ao recurso do autor
para reconhecer tempo especial em todo intervalo de 18/1/1999 a 17/12/2003,  mantendo-se
a a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios devidos pelo
INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000230956v43 e do código CRC 7f1b909f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5008060-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ROSEMARY CORREA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial,  reconhecendo
como tempo especial os períodos de 2/1/1988 a 23/7/1991, 1/1/2010 a 3/11/2011 e 3/5/2012 a
2/5/2014 e determinando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição desde
4/2/2017. 

Em suas razões recursais (doc. 38 do Evento 45), o INSS alega, em síntese,  que
(i) antes da edição da Lei nº 9.032/1995, admitia-se a possibilidade de cômputo de tempo de
serviço como especial pelo enquadramento por categoria profissional, conforme a atividade
desempenhada pelo segurado, assim, até então, não havia qualquer óbice a que se
considerasse como especial também a atividade do autônomo, hoje contribuinte individual,
desde que estivesse ela expressamente arrolada no Anexo II do Decreto nº 83.080/1979 ou no
Quadro Anexo do Decreto nº 53.831/1964, (ii) a partir de 28/05/1995, em razão da alteração
dos critérios de comprovação da submissão da atividade laboral a agentes nocivos, com o fim
da caracterização de atividade especial pelo mero enquadramento profissional, restou
obstaculizado o enquadramento das atividades do contribuinte individual como especiais, à
exceção, desde o advento da Medida Provisória nº 83/2002, dos cooperados filiados a
cooperativas de trabalho e de produção que trabalhem sujeitos a condições especiais que
prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, os quais são equiparados a contribuintes
individuais para fins previdenciários, (iii) o contribuinte individual exerce suas atividades por
sua conta e risco, sem qualquer relação de subordinação, logo, não estando sujeito a uma
jornada de trabalho fixada pelo empregador, a regra é a eventualidade da prestação de
serviços, não preenchendo ele, portanto, os requisitos da habitualidade e permanência de
submissão a agentes nocivos, (iv)  o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria
especial, (v) não é possível o enquadramento por categoria profissional por analogia,
sendo necessário que se comprove que o segurado estava efetivamente exposto aos agentes
nocivos descritos na legislação, (vi)  não obstante a legislação não exigisse laudo técnico para
o reconhecimento da atividade especial, mostra-se necessário comprovar que a exposição aos
agentes nocivos se dava de forma habitual e permanente, (vii) no caso, não ficou comprovado
que o trabalho da autora, no período em questão foi desenvolvido em setores de isolamento
de doenças infectocontagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme estabelecem os
Decretos 53.831/1964, 2.121/1997 e 3.048/1999, (viii)  no que tange à legislação de regência,
cumpre destacar a sucessão normativa pertinente, com aplicação, até 5/3/1997, do Decreto nº
53.831/1964 e, a partir de 6/5/1999, o Decreto nº 3.048/1999, (ix) a exposição aos agentes
biológicos, por expressa determinação legal deve ser habitual, permanente e obrigatória, e
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(x) a análise da legislação permite que se conclua que os agentes biológicos que se
enquadram na legislação de regência da aposentadoria especial para qualquer período são
aqueles de natureza infectocontagiosa, ou seja, de alta transmissibilidade e, por exemplo,
existentes nos setores de isolamento de hospitais, trabalhos com autópsias, laboratórios de
anatomopatologia, trabalhos em biodigestores, fossas sépticas e galerias, trabalhos com lixo
urbano ou rural, manipulação de vacinas etc. 

A autora, em suas razões de doc. 39 do Evento 25, alega, em síntese, que
(i) desde 2/1/1988,  exerce a função de laboratorista/ auxiliar de laboratório/ bacteriologista,
sendo que, desde então, labora diretamente com material biológico, seja realisando coleta,
seja diretamente análise das amostras, propriamente dita, (ii)  não é crível que um laboratório
contrate uma funcionária tão experiente, em 2014, para realizar atividades de recepcionista de
laboratório, (iii) sem desmerecer a atribuição de recepcionista, evidente que a referida função
tinha remuneração inferior àquela descrita na sua CTPS, logo não é crível que o Laboratório
do Hospital Santa Mônica opte por pagar uma remuneração maior a funcionário que está
exercendo uma atividade que pode ser ocupada e remunerada por valor inferior, (iv)  houve
um erro material na ocasião do preenchimento do PPP pelo Hospital Santa Mônica, (v) a
função de auxiliar de laboratório também está descrita em outros PPPs e diverge
completamente da descrição exarada pelo Hospital Santa Mônica, (vi) o próprio PPP assevera
que a parte autora tinha contato com agentes biológicos, sendo que, se efetivamente exercesse
atividade de cunho administrativo, não haveria menção à exposição de agentes biológicos no
PPP, e (vii) no Hospital Santa Mônica também realizava as atribuições inerentes a sua função
e, com exposição a agentes biológicos, não podendo perder o seu direito por um erro do
empregador.  

Contrarrazões do INSS de doc. 40 do Evento 28.

VOTO

 A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979).

 O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
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trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Antes da Lei 9.032/1995 era inexigível a comprovação da efetiva exposição a
agentes nocivos; o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível apenas em face
do enquadramento na categoria profissional do trabalhador ou em face de sua sujeição a
agentes nocivos, o que poderia ser provado por qualquer meio, à exceção do trabalho exposto
a ruído e calor, com relação ao qual sempre se exigiu medição técnica.

A partir da vigência da Lei 9.032/1995, ou seja, a partir de 29/4/1995, tornou-se
inviável o enquadramento por categoria profissional. Desde então, houve a necessidade de
comprovação da sujeição a agentes nocivos, por qualquer meio de prova, até o início da
vigência do Decreto 2.172/1997. Com a superveniência do decreto, em 5/3/1997, a prova
deve ser feita por meio do formulário previsto em regulamento, o qual terá de ter lastro em
laudo técnico.

 Cabe acrescentar que, a partir de 3/12/1998, passou a viger nova redação do §
1º do art. 58 da Lei 8.213/1991 (dada pela Lei 9.732/1998), que passou a referir à
comprovação da exposição a agentes nocivos “... nos termos da legislação trabalhista”. Por
conseguinte, desde então (3/12/1998, a exposição deverá ser apurada quantitativamente, nos
casos em que a legislação trabalhista assim dispõe (anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15); ou
deverá ser apurada qualitativamente, também seguindo o disposto na legislação trabalhista
(anexos 6, 13 e 14 da NR-15). É o que decorre do art. 278 da IN 77/2015 do INSS e dos arts.
64, § 2º, e 68, § 2º, do Decreto  3.048/1999.

 De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório.  Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

 Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 4.882/2003,
por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão “micro-
organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
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não previamente esterilizados; contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);  contato com lixo urbano (coleta e
industrialização).

A sentença reconheceu trabalhado especial exercido nos períodos de 2/1/1988 a
23/7/1991, 1/1/2010 a 3/11/2011 e 3/5/2012 a 2/5/2014, por exposição a agentes biológicos, e
indeferiu o pedido com relação ao período de 10/7/2014 a 3/2/2017, em que a parte autora
laborou para o Hospital Santa Mônica Ltda. 

Para demonstrar o exercício de atividade especial, nos períodos em questão, a
autora apresentou os seguintes PPPs:

(i) PPP expedido pela empresa Laboratório Quintão Ltda., relativo ao período
de 2/1/1988 a 23/7/1991, demonstrando que esteve exposta a vírus, fungos e bactérias, no
cargo de analista de bacteriologia (Setor de Microbiologia/ Hospital Infantil), sendo descritas
as atividades no campo 14.2, que consistiam, dentre outras, em encaminhar amostras
biológicas, coletar material (fezes e urina e outras amostras), identificar exames e amostras
biológicas e descontaminar estufas bacteriológicas;

(ii) PPP expedido pela empresa Marcos Daniel  Laboratório Ltda., relativo ao
período de 1/1/2010 a 3/11/2011, demonstrando que esteve exposta a vírus, bactérias e
protozoários, no cargo de analista técnico II (Setor de Laboratório), sendo descritas as
atividades no campo 14.2, que consistiam, dentre outras, em realizar análise em dois dos
setores técnicos (triagem ou hematologia ou bioquímica ou imunologia ou urinálise ou
parasiotologia ou microbiologia);

(iii) PPP expedido pelo município de Vitória/ES, relativo ao período de
3/5/2012 a 2/5/2014, demonstrando que esteve exposta a vírus, fungos e bactérias, no cargo
de auxiliar de laboratório, sendo descritas as atividades no campo 14.2, que consistiam,
dentre outras, em "coletar material para exame, esterilizar material, orientar pacients,
preparar material, receber amostras de materiais biológicos";

(ii) PPP expedido pela empresaHospital Santa Mônica Ltda., relativo ao período
de 10/7/2014 a 10/11/2016, demonstrando que esteve exposta a vírus, bactérias, fungos,
parasitas, bacilos e protozoários, no cargo de auxiliar de laboratório, sendo descritas as
atividades no campo 14.2, que consistiam em "efetuar atendimento ao cliente, efetuar a
entrega de exames, atender o cliente por telefone, examinar requisição médica e
documentação dos clientes, realizar a triagem das amostras biológicas, agendar exames no
sistema operacional, atender ao cliente interno (funcionários) prestando informações
solicitadas, preencher as guias dos convênios, autorizar via internet ou ao telefone, colher
assinaturas".

 

Portanto, os períodos impugnados pelo INSS (2/1/1988 a 23/7/1991, 1/1/2010 a
3/11/2011 e 3/5/2012 a 2/5/2014) devem ser considerados especiais, tendo em vista o contato
com agentes biológicos, nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e do
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Anexo XIV da NR-15, que faz referência a trabalhos e operações em contato permanente
com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana. A forma de exposição habitual e permanente é
presumida, na hipótese, ante a descrição das atividades no campo 14.2 dos PPPs
apresentados.

Quanto ao período impugnado pela autora (10/7/2014 a 3/2/2017), de fato, o
PPP apresentado não demonstra que houve a exposição a agentes biológicos nos termos do
parágrafo acima, sinalizando o exercício de atividades de cunho administrativo. Nota-se que o
documento em questão foi emitido pela empresa empregadora e juntado pela própria autora
como prova da alegada especialidade. Ora, caberia à autora apresentar, pelo menos, algum
elemento de prova que pudesse infirmar as informações lançadas no aludido PPP, providência
da qual não se desincumbiu, sendo descabida as alegações, em sede recursal, de que houve
erro no preenchimento do formulário. 

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar provimento a eles.
Sem custas para o INSS. Condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa exigibilidade em
favor da autora ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245314v30 e do código CRC 9ba8b5c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0001263-12.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WANDIR FELIX DE BRITO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença (Evento 13) que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em suas razões recursais (Evento 19),
alega, em síntese, (i) que não se pode aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral reconhecida, na
medida em que não houve seu trânsito em julgado de tal e encontra-se pendente de análise
os embargos de declaração opostos para modulação dos efeitos da referida decisão; (ii) que o
Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (tema
810), Luiz Fux, proferiu em setembro de 2018 decisão deferindo o pedido de efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que havia reconhecido a
inconstitucionalidade do artigo 1-F, da Lei nº 9.494/97, no que tange à correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública; e (iii) que deve ser reformada a sentença recorrida
para que seja aplicado o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei
nº 11.960/09. Contrarrazões da parte autora (Evento 23).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária.

Sobre o  tema, o STF, no julgamento do RE 870.947/SE em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da
Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com
relação aos juros de mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º
11.960/09.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
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imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Por fim, merece destaque que o comando da sentença é no sentido que "os
valores deverão ser atualizados aplicando-se juros moratórios e correção monetária na
forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
editado pelo CJF", documento que se orienta e é revisado periodicamente observando as
determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessária qualquer revisão no
decisum.

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000209722v6 e do código CRC f62e88ed.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5008140-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DALMAR VIEIRA BATTISTELA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais apenas
os períodos de 29/4/1995 a 5/3/1997, 1/2/2008 a 30/4/2012, 1/5/2012 a 30/10/2012 e
27/8/2015 a 27/1/2017 e extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto ao
reconhecimeto dos períodos de 1/1/1986 a 11/7/1987, 1/2/1988 a 16/8/1991 e 1/6/1992 a
28/4/1995, por terem sido reconhecidos pela autarquia no âmbito administrativo.

Em suas razões recursais (Evento 38, RecIno1), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) a sentença afastou a especialidade nos períodos de 6/3/1997 a 31/1/2008,
1/11/2012 a 26/8/2015 e 28/11/2017 a 13/4/2018, por supostamente inexistir responsável
técnico indicado nos Perfis Profissiográficos Previdenciários para os períodos em questão, (ii)
em que pese a omissão quanto à assinatura do responsável técnico, o documento atestou a
exposição ao agente ruído, (iii) o fato de não constar o nome do responsável técnico
especificamente no período mencionado na sentença não desnatura o teor do documento, (iv)
no PPP referente ao labor na Gráfica e Editora JEP Ltda., embora haja indicação do
responsável técnico pelos registros apenas entre 1/2/2008 e 1/4/2015, o documento traz, no
campo de observações, que "as avaliações ambientais realizadas refletem a realidade de todo
o período laborado pelo funcionário, pois o ambiente de trabalho permaneceu inalterado,
lembrando que o passado era ainda mais agressivo que o presente", (v) no PPP relativo ao
trabalho na empresa J&P Impressos Gráficos Ltda., apesar de indicar o responsável técnico
apenas entre 27/8/2015 e 27/11/2017, consta a observação de que não houve alteração do
layout da empresa, sendo que as informações sobre a nocividade se mantiveram durante todo
o período de trabalho, e (vi) as informações lançadas nos PPPs foram baseadas em laudos
realizados à época das avaliações, sendo esses dados ratificados pelo responsável técnico que
assinou os PPPs.

Contrarrazões do INSS (Evento 42, CONTRAZ1).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
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segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

Quanto à comprovação da especialidade, o simples fato de o laudo ou o PPP
apresentado ser extemporâneo em relação ao período laborado não desnatura a força probante
do documento anexado aos autos, tendo em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do
art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos
técnicos relativos às atividades exercidas em condições especiais. Ademais, a empresa
empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de
informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no art. 133 da
referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299 do
Código Penal.
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Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
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INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.
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 A sentença afastou a especialidade dos períodos de 6/3/1997 a 31/1/2008,
1/11/2012 a 26/8/2015 e 28/11/2017 a 13/4/2018, por entender que só há possibilidade de
reconhecimento da especialidade para os períodos cobertos pelo registro dos responsáveis
técnicos pelos registros ambientais.

O autor, por outro lado, informa que os PPPs foram elaborados com base em
laudo técnico e que a assinatura do profissional responsável por sua emissão é suficiente para
comprovar sua veracidade, mesmo porque as condições de trabalho não sofreram alterações
ao longo da vigência do vínculo empregatício.

Para comprovar suas alegações, a parte autora apresentou PPP ( Evento 14,
PROCADM1, p.33-34) informando exposição a ruído de 85,5 dB ao longo da jornada de
trabalho, na empresa Gráfica e Editora JEP Ltda., entre 1/6/1992 e 30/10/2012. Contudo, a
sentença declarou a especialidade apenas entre 1/2/2008 e 1/4/2015, interstício em que consta
o nome do profissional responsável pelos registros ambientais.

Além disso, foi acostado aos autos o Perfil Profissiográfico referente ao período
de 1/11/2012 a 13/4/2018 (Evento 14, PROCADM1, p.29), trabalhado para a empresa J&P
Impressos Gráficos Ltda., que também identificou a exposição ao agente ruído em
intensidade de 85,5 dB. Da mesma forma, a sentença reconheceu o caráter especial da
atividade apenas entre 27/8/2015 e 27/11/2017, tendo em vista que somente nesse período
constava o nome do profissional legalmente habilitado.

No entanto, ambos os documentos informam que as avaliações ambientais
realizadas refletem a realidade de todo o período laborado pelo funcionário, pois o ambiente
de trabalho permaneceu inalterado, lembrando que o passado era ainda mais agressivo que
o presente.

Ora, considerando o entendimento já exposto (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada), no sentido de que as
condições de trabalho pretéritas, quando exercidas na mesma função e para a mesma
empregadora, tendem a ser mais gravosas, não há coerência em descaracterizar a
especialidade no intervalo anterior a 27/8/2015, reconhecendo apenas o lapso de 27/8/2015 a
27/11/2017, bem como no interstício anterior a 1/2/2008, concedendo entre 1/2/2008 e
1/4/2015, como fez a sentença.

Assim, embora conste, nos PPPs, a indicação do nome do profissional
responsável em apenas parte do vínculo empregatício, é viável a extensão das condições de
trabalho verificadas por ele para os demais períodos, tanto de 6/3/1997 a 31/1/2008, quanto
de 1/12/2012 a 26/8/2015 e de 28/11/2017 a 13/4/2018 (data de emissão do PPP), uma vez
que a parte autora permaneceu no mesmo cargo, dentro da mesma empresa.

Ocorre que, de 6/3/1997 a 19/11/2003 (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1), o
limite legal era de 90 dB.

 Ressalte-se que o registro do profissional legalmente habilitado  em pelo menos
um dos períodos demonstra que os PPPs foram embasados por LTCAT, que pode ser
considerando extemporaneamente à sua data de confecção, tendo em vista que incumbe ao
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empregador o ônus de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais, conforme mencionado.

Pontua-se que a autarquia previdenciária reconheceu como especiais os períodos
de 1/1/1986 a 11/7/1987, 1/2/1988 a 16/8/1991 e 1/6/1992 a 28/4/1995. A sentença
reconheceu o exercício de tempo especial nos períodos de 29/4/1995 a 5/3/1997, 1/2/2008 a
30/4/2012, 1/5/2012 a 30/10/2012 e 27/8/2015 a 27/1/2017.  A análise dos elementos dos
autos permite o reconhecimento também dos períodos de 20/11/2003 a 31/1/2008, 1/11/2012
a 26/8/2015 e 28/1/2017 a 13/4/2018.

 Com o cômputo dos períodos em questão, o autor conta com o seguinte tempo
contributivo:

Data Entrada Data Saída Dias
trabalhados

Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/01/1986 11/07/1987                     557            1,00                557      1     6   10
01/02/1988 16/08/1991                   1.293            1,00             1.293      3     6   16
01/06/1992 05/03/1997                   1.739            1,00             1.739      4     9     5
20/11/2003 30/10/2012                   3.268            1,00             3.268      8   11   14
01/11/2012 13/04/2018                   1.990            1,00             1.990      5     5   13
 Total:             8.847    24     2   26
         

Como se observa, o autor, em 13/4/2018, não reuniu tempo suficiente para
usufruir aposentadoria especial.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar parcial
provimento a ele para determinar o reconhecimento da especialidade de 20/11/2003 a
30/1/2008, 1/12/2012 a 26/8/2015 e 28/1/2017 a 13/4/2018. Sem condenação em custas ou
honorários de sucumbência.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000236365v29 e do código CRC 3d26f56f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 7



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 35/726

5012511-52.2018.4.02.5001 500000221505 .V18 JES10515© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 5012511-52.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALCENTINA SIQUEIRA RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (Evento 11, RecIno1), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i) a atividade desenvolvida por ela é enquadrada como
especial, (ii) esteve exposta a agentes biológicos contemplados nos códigos 1.3.2 do Quadro
Anexo ao Decreto nº 53.831/1964 e 3.0.1 do Anexo IV do RPS, (ii) não é qualquer agente
biológico, mas sim os micro-organismos ou parasitas de natureza infectocontagiosa, aqueles
capazes de provocar infecção decorrente do contágio direto ou indireto com pessoas e
materiais contaminados, (iii) se trata de situações com alta transmissibilidade por estarem
inseridas em hospital,   (iv) dentre os principais micro-organismos, estão as bactérias, os vírus
e os fungos, (v) dos vírus existentes, apenas algumas centenas são patogênicos para o ser
humano e a maioria apenas provoca infecções assintomáticas, ou seja, sem manifestação de
sinais ou sintomas, (vi) os micro-organismos infectocontagiosos são exceção e não a regra no
contexto dos agentes biológicos, (vii)  é suficiente a referência a agentes biológicos ou a
bactérias e vírus, (viii) a denominação específica do agente biológico ou a patologia por ele
causada deve ser aposta, (ix) não se exige, para o enquadramento, o efetivo prejuízo ou dano
à saúde ou integridade física do trabalhador, não havendo necessidade de que o indivíduo
fique ou esteja doente, (x) o que se exige é a efetiva exposição a um agente biológico de
natureza infectocontagiosa, devidamente identificado, (xi) o conceito de habitualidade e
permanência previsto na legislação previdenciária, nos termos do art. 65 do Decreto nº
3.048/1999 deve ser entendido como “a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou
do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço”, (xii) conforme se lê no PPP e LTCAT,  tem-se a classificação pelo perito de
insalubridade em grau médio, (xiii) portanto, está caracterizada a insalubridade do labor
realizado, pois a transmissão do agente biológico dentro do local de trabalho se concretizou
por meio transmissão por contato direto ou indireto ou transmissão por vetor biológico ou
mecânico, ou mesmo transmissão pelo ar., (xiv) os laudos e PPPs apresentados quando do
requerimento do benefício, são hábeis e corretos para ser enquadrado no referido Anexo XIV
da NR 15, pela legislação contemporânea à época do labor, (xv) conforme formulário PPP da
empresa, no exercício de suas atividades, esteve exposta a diversos agentes biológicos e
agentes químicos, (xvi) além de se expor de forma intermitente, mas habitual (durante
somente o período descrito no LTCAT 2015/2016) aos agentes biológicos provenientes das
excreções e secreções humanas, manuseio de feridas sangue e hemoderivados, realiza
trabalhos em setores de isolamento com pacientes com doenças de natureza infecciosa, como
estafilococos meningocócicas, escherichia e outras, e (xvii) a exposição descrita no LTCAT é
habitual (inerente a sua função), tão somente para os anos de 2015/2016 consta a palavra
intermitente. Sem contrarrazões. 
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VOTO

A autora ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de atividade especial de
1/3/1983 a 31/1/1985, quando exerceu a atividade de professora, e de 30/11/1985 a 2/8/2012,
quando exerceu a atividade de técnica de enfermagem e esteve exposta a agentes biológicos.
A sentença, todavia, julgou improcedente a pretensão inicial e, pela leitura do recurso ora em
apreço, nota-se que a autora se insurge somente em face do indeferimento do pedido com
relação ao tempo em que laborou como técnica de enfermagem. 

O PPP de doc. 14 (Evento 1) demonstra que, de 1/12/1985 a 21/8/2012 (data da
emissão do documento), a autora laborou como técnica de enfermagem para o Movimento de
Educação Promocional do Espírito Santo (setor HOSPITAL), estando exposta a vírus,
bactérias e parasitas. Consta, no campo 14.2, que as atividades desenvolvidas consistiam em
"auxiliar médicos no antendimento de pacientes em emergênias ou ambulatório, preparar
materias e ministrar medicamentos, observar e atender necessidades de pacientes, controlar
limpeza dos ambientes e uso de roupas e utensílios e elaborar relatórios".

As profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser
consideradas atividades especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3
do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja
sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. 

Assim, faz jus a autora ao reconhecimento de tempo especial de 30/11/1985 a
28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032). 

Quanto ao período posterior a 28/4/1995, de acordo com o código 1.3.4 do
Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-se a atividade especial quando o trabalho se
desenvolve em contato permanente com doentes ou materiais infectocontagiantes, tal como
ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4
do quadro anexo do Decreto 53.831/1964 considera agentes nocivos “germes infecciosos ou
parasitários humanos”, em “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou
materiais infectocontagiantes - assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 
4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão
“micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.
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Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano
(coleta e industrialização).

No caso, o PPP afirma que haveria exposição a agentes biológicos como vírus,
bactérias, fungos e parasitas e a descrição das atividades desenvolvidas, no âmbito hospital,
não deixam dúvidas de que a autora esteve, de forma habitual e permanente, em contato com
pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e manuseio de materiais contaminados. 

Todavia, o documento destaca que haveria o uso de EPI eficaz. 

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral, fixou as
seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.
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Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

No caso, como o próprio documento apresentado sinaliza o uso de EPI eficaz e
a parte autora não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade do PPP,  não
faz ela jus ao reconhecimento de tempo especial de 29/4/1995 a 21/8/2012. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar parcial provimento
a ele para reconhecer tempo especial de 30/11/1985 a 28/4/1995, para fins de conversão em
tempo comum e revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição de que é titular
desde 2/8/2012 (NB 156.669.045-2), com o pagamento retroativo das diferenças a serem
apuradas em execução, respeitando-se a prescrição quinquenal. Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem custas e honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000221505v18 e do código CRC fa6fe26d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 19/8/2019, às 14:28:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5001285-47.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO BATISTA LOPES PIMENTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os
períodos de 13/3/1986 a 30/10/1990 e 25/6/2013 a 1/9/2016 (DER) e determinando a
averbação do vínculo empregatício mantido entre 1/12/1984 e 12/3/1986, em decorrência do
labor como trabalhador rural.

Em suas razões recursais (Evento 23 - Reclno1), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) a sentença não considerou a especialidade de todo o período laborado como
motorista de ônibus no município de Castelo/ES sob o argumento de que houve trabalho sob
a égide da CLT apenas no período de 13/3/1986 a 30/10/1990, não se admitindo a conversão
do tempo de serviço especial em comum para fins de contagem recíproca de tempo de
serviço, (ii) exerceu a atividade de motorista, com vínculo regido pela CLT, entre 13/3/1986 e
30/10/1990, (iii) a partir de 1/11/2011, em razão de mudança de regime jurídico, por meio de
concurso público, passou a ser estatutário, exercendo a mesma função de motorista no
município de Castelo/ES, (iv) a partir de 1/5/2002, por força da Lei 2.075/2002, os servidores
públicos de Castelo/ES vincularam-se ao RGPS, (v) durante todos os anos de trabalho como
motorista, esteve exposto ao agente ruído de forma habitual e permanente, sem utilização de
EPI, (vi) mesmo que não seja concedida aposentadoria especial, faz jus à aposentadoria por
tempo de contribuição e (vii) deve haver enquadramento por categoria profissional até
28/4/1995. Contrarrazões do INSS ( Evento 28 - CONTRAZ1). 

VOTO

No caso, o autor ajuizou ação visando à concessão de aposentadoria especial,
em razão de ter desempenhado a função de motorista de ônibus, no município de Castelo/ES,
com exposição ao agente ruído em níveis superiores aos parâmetros de tolerância admitidos
pela legislação. Alternativamente, requereu a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, caso fosse afastada a especialidade alegada.

Inicialmente, destaca-se que a parte autora vinculou-se à municipalidade  de
Castelo por três formas distintas. No primeiro momento, entre 13/3/1986 e 1/11/1990, houve
formação de vínculo empregatício por meio de contrato de trabalho, com a devida anotação
em CTPS (Evento 1, PROCADM4, p.9). Assim, até nov/1990, a relação de emprego foi
regida pelas determinações constantes na CLT.
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Posteriormente, ocorreu a alteração do regime jurídico, fazendo com que a
ligação do autor com o município de Castelo se desse sob o regime estatutário. No entanto,
em ambos os períodos, a parte autora manteve-se vinculada ao mesmo ente público,
exercendo a mesma atividade, como motorista de ônibus, conforme indica o PPP acostado
aos autos (Evento 1, PROCADM8, p. 14-16).

Por fim, em 1/5/2002, o município de Castelo aprovou a Lei 2.075
determinando o fim do regime estatutário e estabelecendo que os servidores públicos
ocupantes de cargo efetivo que integram a Ad ministração Pública direta, indireta e
fundacional do Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, ficam vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, na qualidade de segurados obrigatórios, nos termos da
Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Portanto, o autor esteve vinculado ao mesmo ente federativo ora sob o Regime
Próprio de Previdência Social, ora sob o Regime Geral da Previdência Social, tudo isso em
decorrência da alteração do regime jurídico pela municipalidade.

A pretensão autoral refere-se ao reconhecimento da especialidade em todo o
período laborado no município de Castelo/ES para fins de concessão de aposentadoria no
Regime Geral de Previdência Social, em razão da atividade de motorista de ônibus até
29/4/1995 e em razão de exposição ao agente ruído em intensidade acima do limite legal após
29/4/1995, ou seja, durante todo o vínculo de trabalho com o  município de Castelo e não
apenas durante sua contratação regida pela CLT.

A sentença reconheceu tempo especial de 13/3/1986 a 30/10/1990 e 25/6/2013 a
1/9/2016). Dessa forma, passa-se à análise das condições especiais suportadas pelo autor
durante o desempenho da atividade de motorista de ônibus e com exposição ao agente ruído
em intensidade acima do limite legal, relativamente ao período de 1/11/1990 a 24/6/2013. 

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

O Perfil Profissiográfico apresentado (Evento 1, PROCADM8, p. 14-16)
demonstra que ocorreu exposição ao agente em intensidade de 85,69 dB durante o périodo de
13/3/1986 a 1/9/2016, em que o autor exerceu a atividade de motorista de ônibus no
município de Castelo/ES,  o que foi identificado a partir da utilização da NHO-01 da
Fundacentro, em conjunto com as disposições da NR-15, da Portaria 3.214/1978 do MTE,
com medidor de pressão sonora/dosímetro e calibrador. Destaca-se que o PPP foi amparado
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por LTCAT (Evento 1, PROCADM8, p. 26), que reitera as informações contidas no
documento, para as quais a autarquia não apresentou qualquer impugnação específica no
curso do processo.

Com relação ao período de 1/11/1990 a 24/6/2013, nota-se que, entre 6/3/1997 e
18/11/2003, em virtude da ampliação da margem de intensidade para 90 dB, afasta-se o
caráter especial da atividade em tal intervalo (ou seja, de 6/3/1997 a 18/11/2003), pois a
intensidade do ruído se deu em 85,69 dB. Assim, faz o autor jus ao reconhecimento da
especialidade requerida de 1/11/1990 a 5/3/1997 e 19/11/2003 a 24/6/2013. 

A sentença entendeu que seria indevido o cômputo da atividade exercida em
condições especiais enquanto o autor esteve sob o regime estatutário, por força da vedação
imposta pelo art. 96, I, da Lei 8.213/1991. O referido diploma legal, no que diz respeito à
contagem recíproca de tempo de serviço, assim dispõe:

Art. 94 – Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência
Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição
ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas
de previdência social se compensarão financeiramente.

§ 1º – A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado
estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos
respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o
Regulamento.

(…)

Art. 96 – O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será
contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas
seguintes:

I – não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II – é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade
privada, quando concomitantes;

III – não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para
concessão de aposentadoria pelo outro;

(…) (grifei)

Embora tenha havido prestação de serviço sob a forma de regimes jurídicos distintos –
 inicialmente com vinculação obrigatória ao RGPS, em seguida ao regime estatutário, retornando ao
RGPS em 1/5/2002 –, essa diferenciação foi decorrente de opção do próprio ente público, o que,
apesar de ter alterado a forma de ingresso de pessoal e demais disposições pertinentes,  não deve
prejudicar o reconhecimento da especialidade na atividade desenvolvida pelo autor.
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Isso porque, ao desconsiderar a especialidade do labor, em decorrência da alteração do
regime jurídico do ente, o prejuízo ao segurado seria inevitável, descartando-se as condições
prejudiciais à saúde que, de fato, foram suportadas pela parte autora durante seus anos de vinculação
à municipalidade de Castelo. 

Assim, a aplicação do disposto no art. 96, I, da Lei 8.213/91, no caso, esvaziaria a
proteção dispensada ao trabalhador por força do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, segundo o
qual para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes
de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

Além disso, o INSS pode proceder à compensação financeira em relação ao
município de Castelo/ES, nos termos da Lei 9.796/1999, de forma que a mudança de regime
do ente público não acarrete prejuízo ao segurado nem ao equilíbrio financeiro do sistema.

Quanto à carência da aposentadoria especial, nota-se que o cômputo dos
períodos reconhecidos na sentença e dos períodos ora reconhecidos (1/11/1990 a 5/3/1997 e
19/11/2003 a 24/6/2013) equivale ao somatório de 23 anos, 9 meses e 13 dias de tempo
contributivo em atividade especial, o que não é suficiente para a concessão de aposentadoria
especial, conforme demonstra a tabela:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
13/03/1986 05/03/1997                   4.011            1,00             4.011    10   11   27
19/11/2003 01/09/2016                   4.671            1,00             4.671    12     9   17

         
 Total:             8.682    23     9   13

         

Entretanto, a parte autora requereu, subsidiariamente, a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, à qual realmente faz jus, considerando o seguinte
tempo contributivo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/12/1984 12/03/1986                     467            1,00                467      1     3   11
13/03/1986 05/03/1997                   4.011            1,40             5.615    15     4   18
06/03/1997 18/11/2003                   2.449            1,00             2.449      6     8   16
19/11/2003 01/09/2016                   4.671            1,40             6.539    17   10   30

         
         

 Total:           15.070    41     3   14

Assim, o autor reuniu tempo suficiente para usufruir de aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais desde a DER.
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Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para (i)  determinar o reconhecimento da especialidade de 1/11/1990 a 5/3/1997 e 19/11/2003
a 24/6/2013  e (ii) conceder aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais
desde a DER em 1/9/2016. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000230783v90 e do código CRC c1f2b458.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5003962-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OSMAR ALEXANDRE ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os
períodos de 1/6/1988 a 30/8/1988, 7/11/1988 a 7/2/1992 e 1/6/1992 a 16/12/1994
e convertendo-os em tempo comum.

Em suas razões recursais (Evento 15 - Reclno1), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) devem ser reconhecidos os períodos de 1/9/1982 a 9/4/1988 e 20/8/1976 a
1/6/1978, com os quais faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, (ii)
há anotação dos períodos em questão na CTPS, (iii) o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas ao interstício é de ônus do empregador e (iv) caso não seja
computado o período especificado, deve ser anulada a sentença, com retorno dos autos ao
juízo de origem, para que seja realizada a produção de prova testemunhal para comprovar o
labor, sob pena de cercamento de defesa. Contrarrazões do INSS (Evento 18 - CONTRAZ1). 

VOTO

Inicialmente, observa-se que a controvérsia não se relaciona ao reconhecimento
dos períodos trabalhados sob condições especiais, tendo em vista que a sentença declarou a
especialidade do labor de 1/9/1982 a 9/4/1988 e 20/8/1976 a 1/6/1978, o que não foi
impugnado pela autarquia. 

Dessa forma, o ponto controvertido diz respeito ao somatório do tempo de
contribuição da parte autora, verificando-se se já alcançou o tempo mínimo necessário à
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O processo administrativo que consta nos autos (Evento 1, PROCADM7, p.7)
apurou um total de 27 anos, 6 meses e 12 dias de tempo de contribuição comum. A sentença,
conforme já explicitado, reconheceu a especialidade entre 1/9/1982 a 9/4/1988 e 20/8/1976 a
1/6/1978, o que implicou  um acréscimo de 2 anos e 5 meses ao período verificado
administrativamente. Assim, o autor contaria com apenas 29 anos, 11 meses e 12 dias até a
data do requerimento do benefício, em 19/5/2017.

No entanto, conforme alega o autor, existiram vínculos empregatícios em
interstícios não computados pela autarquia, por não constarem no CNIS. Contudo, as
anotações da CTPS confirmam a atividade laboral no período de 20/8/1976 a
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1/6/1978 e 1/9/1982 a 9/4/1988 (Evento 1, CTPS13, p.6 e 7), sendo ambos os serviços
prestados a José Maurício de Aguiar, na função de trabalhador rural, em estabelecimento
agropecuário.

Registre-se que a anotação do vínculo empregatício na CTPS goza de presunção
relativa, não sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições
previdenciárias por parte do empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência
de uma obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei
8.212/1991, mesmo porque cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda
forma, meios próprios para obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de cobrança.
Ressalta-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto, válidas as informações
ali consignadas.

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade
goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço
para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Assim, com o cômputo dos períodos que constam na CTPS (em destaque), além
da aplicação do coeficiente 1,4 para os interstícios reconhecidos pela sentença como
especiais, nota-se que o autor, na DER, reuniu o seguinte tempo contributivo: 

Nome: OSMAR ALEXANDRE ALVES       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -             1,40                  -      -     -     -  
20/08/1976 01/06/1978                     651            1,40                911      2     5   29
26/07/1978 25/12/1978                     153            1,00                153     -      5     1
07/02/1979 18/07/1979                     162            1,00                162     -      5   10
10/08/1979 12/10/1979                       64            1,00                  64     -      2     3
24/10/1979 10/11/1980                     384            1,00                384      1    -    19
15/01/1981 20/04/1981                       96            1,00                  96     -      3     5
05/05/1981 30/06/1981                       57            1,00                  57     -      1   27
13/07/1981 16/03/1982                     247            1,00                247     -      8     4
01/09/1982 09/04/1988                   2.048            1,00             2.048      5     7   10
01/06/1988 30/08/1988                       91            1,40                127     -      4     5
07/11/1988 07/02/1992                   1.188            1,40             1.663      4     6   21
01/06/1992 16/12/1994                     929            1,40             1.301      3     6   24
17/12/1994 09/02/2007                   4.438            1,00             4.438    12     1   28
01/04/2009 24/04/2009                       24            1,00                  24     -     -    24
03/05/2009 31/05/2011                     759            1,00                759      2    -    29
01/06/2011 13/05/2015                   1.443            1,00             1.443      3   11   14
01/05/2017 19/05/2017                       19            1,00                  19     -     -    19

         
 Total:           13.896    38    -    26
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Portanto, reconhecidos os períodos laborais anotados na CTPS, o autor reuniu
tempo suficiente para usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para determinar a averbação dos períodos de 20/8/1976 a 1/6/1978 e 1/9/1982 a 9/4/1988,
mantendo-se a averbação do labor especial reconhecido pela sentença, de  1/6/1988 a
30/8/1988, 7/11/1988 a 7/2/1992 e 1/6/1992 a 16/12/1994, além de determinar a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais desde a DER em
19/5/2017. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000229514v12 e do código CRC 341cf6f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 10



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 48/726

0035940-20.2017.4.02.5050 500000229652 .V42 JES10515© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 0035940-20.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MINERVAL SILVA NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (doc. 39 do Evento 43), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i) é devido o restabelecimento do benefício da
assistência judiciária gratuita, pois não tem condições de arcar com os custos do processo, (ii)
o cerne recursal gira em torno de saber se o fato não ter postulado expressamente a obtenção
de aposentadoria especial (administrativa ou judicialmente), só vindo a fazê-lo agora, nestes
autos, pode ser considerado um óbice suficiente para não assegurar ao mesmo o direito à
aposentadoria mais vantajosa, (iii) o fato desse pedido (aposentadoria especial) não ter sido
expressamente postulado administrativamente ou até mesmo judicialmente pelos advogados
responsáveis pela demanda precedente, por meio de postulação principal ou subsidiária, não
afasta o seu direito, mormente quando tal situação poderia ter sido observada até mesmo pelo
Poder Judiciário em suas diversas instâncias, (iv) cabe à autarquia previdenciária o dever da
concessão do melhor benefício, (v) não há como prejudicá-lo pelo fato de não ter postulado
administrativamente a aposentadoria especial pois, sem o julgamento do recurso interposto na
demanda tombada sob o n. 0126763-11.2015.4.02.5050, não tinha como saber se preencheria
as condições para ser beneficiário da aposentadoria especial, (vi) somente restou esclarecido
que já havia completado mais de 25 anos de tempo de serviço especial na DER do NB
148.887.273-0 quando do julgamento proferido pela 1ª Turma Recursal, (vii) apesar do fato
de que tal situação poderia ter sido observada até mesmo pelo Poder Judiciário em suas
diversas instâncias (de ofício) é induvidoso que o interesse processual foi provado após o
trânsito em julgado da demanda precedente e a constatação de inobservância administrativa
com relação ao dever de concessão do melhor benefício, e (viii) se o INSS constatou que, em
09/07/2014, tinha direito a benefício previdenciário mais vantajoso, deveria ter-lhe informado
nos termos dos arts. 687 e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de
2015. Contrarrazões do INSS (doc. 41 do Evento 47).

VOTO

O autor ajuizou a ação pugnando pela revisão do benefício n. 148.887.273-0,
com a transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial,
desde a data do requerimento administrativo em 22/7/2014, computando o acréscimo
resultante de tal transformação, com o pagamento dos atrasados corrigidos monetariamente
da data em que deveria ter se dado o pagamento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir
da citação.
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Afirmou, em síntese, que, somando-se os períodos de trabalho especial
reconhecidos no bojo do processo administrativo com o lapso assim declarado na ação n.
0126763-11.2015.4.02.5050 (já transitada em julgado), possuía mais de 25 anos de atividades
especiais na época da DER, razão pela qual faz jus ao melhor benefício.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes
fundamentos:

(...) No que se refere ao mérito da pretensão, entendo que não assiste razão
ao autor.

Consoante destacado na decisão supracitada, tanto no momento de seu pedido
administrativo, quanto na oportunidade em que questionou judicialmente a
decisão do INSS de não reconhecer a especialidade de todos os seus vínculos
laborais amparados em PPPs, o autor nada disse acerca de seu desejo de receber
aposentadoria especial ao invés da aposentação por tempo de contribuição
integral.

Aliás, se efetivamente queria obter aposentação especial desde o início, era
esperado que assim o postulasse naquelas oportunidades, haja vista que os
documentos apresentados acerca de seu labor como trabalhador avulso portuário
traziam indicação de suposto exercício de atividades especiais por prazo
superior a 25 anos, tal como exigido pelo art. 57 da Lei de Benefícios – neste
ponto, não importa o que a autarquia entendia acerca do trabalho prestado,
mas sim o que o autor pleiteava em relação a tal labor.

Em sendo assim, o fato de ter postulado, tanto administrativa como
judicialmente, a concessão/revisão de aposentadoria por tempo de
contribuição integral denota, de forma clara, que o autor fez uma opção:
abriu mão do eventual direito à aposentação especial, para receber
aposentadoria por tempo de contribuição e poder continuar trabalhando,
haja vista que se aposentou com apenas 50 (cinquenta) anos de idade e que o
disposto no art. 57, § 8º, da Lei 8.213/91 sabidamente impedia que pudesse
permanecer trabalhando em sua função habitual e ao mesmo tempo receber os
proventos de eventual aposentação especial.

Neste caso, então, não há se falar em tutela do direito do autor ao melhor
benefício, pois só cabia a ele definir qual das duas situações lhe seria mais
favorável. Por outro lado, se optou, tanto administrativa quanto
judicialmente, pela percepção da aposentadoria por tempo de contribuição
em detrimento da aposentação especial, parece-me que referido ato ganha
contornos de ato jurídico perfeito, não sendo passível de modificação a
posterioriconforme o interesse do autor.

Por sua vez, querer alterar o tipo de aposentadoria agora, após já estar gozando
do benefício espécie 42 desde 2014 e de já ter inclusive postulado judicialmente
a revisão desta mesma aposentadoria sem ter feito qualquer menção a eventual
intuito de modificação do tipo de aposentadoria, nada mais é do que empreender
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verdadeira burla ao art. 57, § 8º, da Lei de Benefícios, sem que tenha sido
declinada nenhuma razão jurídica, seja na inicial, seja posteriormente, para
afastamento da incidência deste dispositivo legal.

Ou seja, após já ter trabalhado durante mais de 3 (três) anos em atividade que
sempre defendeu ser dotada de especialidade e ter gozado concomitantemente
de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, o autor quer fugir dos
efeitos jurídicos decorrentes do supracitado dispositivo legal, mas sem realizar
qualquer tipo de questionamento acerca da validade desta norma.

Em sendo assim, diante das circunstâncias do caso concreto, parece-me
claro que a opção feita pelo autor pela obtenção de aposentadoria por
tempo de contribuição não pode ser modificada nestes autos, nada restando
ao Juízo senão rechaçar a pretensão ora apresentada. (...)

De fato, o autor, administrativamente, requereu aposentadoria por tempo de
contribuição e, no âmbito judicial, por meio da ação 0126763-11.2015.4.02.5050, requereu o
reconhecimento de tempo especial de 27/4/1997 a 9/7/2014 para fins de revisão da
aposentadoria por tempo de contribução já concedida, tendo a sentença julgado extinto o
feito, por falta de interesse de agir com relação aos períodos de 27/4/1997 a 15/3/2004 e
5/3/2012 a 9/7/2014, ante o reconhecimento da especialidade no âmbito administrativo, e
julgado improcedente o reconhecimento de tempo especial dos demais períodos pugnados
(doc. 5 do Evento 1). O acórdão desta TR/ES, todavia, deu parcial provimento ao recurso do
autor, reconhecendo tempo especial de 16/3/2004 a 4/3/2012 (doc. 6 do Evento 1), cujo
acórdão transitou em julgado em 23/3/2017 (doc. 7 do Evento 1). 

Consta que o INSS reconheceu administrativamente também os períodos de
3/4/1985 a 31/12/1986, 1/1/1987 a 31/10/1992, 1/12/1992 a 31/12/1992 e 1/2/1993 a
28/4/1995 (doc. 9 do Evento 1). Assim, somando-se esses períodos especiais ao período
supracitado (27/4/1997 a 4/3/2012), em parte reconhecido pela Administração e em parte
judicialmente, pode-se concluir, pela tabela apresentada no doc. 39 do Evento 43, que, em
9/7/2014, o autor teria reunido 29 anos de tempo contributivo, suficientes, portanto, para
obtenção de aposentadoria especial. 

Exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a
ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente
da sua conversão em tempo de serviço comum no âmbito do Regime Geral de Previdência
Social. No caso em exame, os períodos reconhecidos como especial tanto administrativa
como judicialmente correspondem a mais de 25 anos de contribuição à Previdência Social,
fazendo o autor jus à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição de que é titular
(n. 148.887.273-0) em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a DER em
22/7/2014.  

Em matéria previdenciária, já está consolidado o entendimento de que é
assegurado o direito adquirido sempre que preenchidos os requisitos para o gozo de
determinado benefício. É que, nessas situações, coloca-se a questão da supressão de um
direito já incorporado ao patrimônio do segurado. Vale ressaltar que a Instrução Normativa nº
77/2015 indica como sendo um dever do servidor da agência da Previdência Social orientar o

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 11



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 51/726

0035940-20.2017.4.02.5050 500000229652 .V42 JES10515© JES10683

segurado quando do requerimento do benefício, concedendo-lhe sempre o benefício mais
vantajoso. "Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos
os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito
de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles”. 

Assim, considerando que o autor, na data da concessão da aposentadoria por
tempo de contribuição em 22/7/2014 (doc. 10 do Evento 1), já reuniria tempo suficiente para
a obtenção de aposentadoria especial, o que, inclusive, somente se consolidou após o
ajuizamento da ação 0126763-11.2015.4.02.5050, com o reconhecimento de períodos
especiais não computados pela autarquia previdenciária, faz ele jus à conversão requerida. 

Com relação ao fato de receber aposentadoria especial e continuar a laborar na
atividade em que se reconheceu a especialidade, não obstante o § 8º do art. 57 da Lei
8.213/1991 vedar a percepção de aposentadoria especial por parte do trabalhador que
continuar exercendo atividade especial, a restrição à continuidade do desempenho da
atividade pelo trabalhador/segurado que obtém aposentadoria especial não encontra amparo
constitucional. Isso porque a Constituição Federal somente permite restrição relacionada à
qualificação profissional.

Da mesma forma, não há óbice para que o segurado permaneça trabalhando em
atividades que impliquem exposição a agentes nocivos sem requerer aposentadoria especial
ou que aguarde para se aposentar por tempo de contribuição no momento oportuno.

Observa-se que a norma em comento não tem caráter protetivo, ostentando
caráter meramente fiscal e cerceando de forma indevida o desempenho de atividade
profissional, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do supracitado
dispositivo legal.

Sobre essa questão, cumpre registrar que o INSS interpôs Recurso
Extraordinário 788092 em face do acórdão do TRF da 4ª Região, que assegurou a uma pessoa
o direito à percepção do benefício de aposentadoria especial, independentemente do seu
afastamento das atividades laborais sujeitas a condições nocivas, alegando violação às normas
contidas nos arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; 201, caput, e parágrafo 1º, da
Constituição Federal, e sustentando a constitucionalidade do dispositivo da Lei 8.213/1991
que prevê o cancelamento (parágrafo 8º do art. 57) da aposentadoria.

Eis o teor da decisão que motivou a interposição do referido RE:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE
INCONSTUCIONALIDADE. § 8º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/91.
APOSENTADORIA ESPECIAL. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO POR
TRABALHADOR QUE CONTINUA NA ATIVA, DESEMPENHANDO
ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
1. Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, o
segurado faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do artigo 57
e § 1º da Lei 8.213, de 24-07-1991, observado, ainda, o disposto no art. 18, I,
‘d’ c/c 29, II, da LB, a contar da data do requerimento administrativo.
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2. O § 8º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 veda a percepção de aposentadoria
especial por parte do trabalhador que continuar exercendo atividade especial.

3. A restrição à continuidade do desempenho da atividade por parte do
trabalhador que obtém aposentadoria especial cerceia, sem que haja autorização
constitucional para tanto (pois a constituição somente permite restrição
relacionada à qualificação profissional), o desempenho de atividade
profissional, e veda o acesso à previdência social ao segurado que implementou
os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
3. A regra em questão não possui caráter protetivo, pois não veda o trabalho
especial, ou mesmo sua continuidade, impedindo apenas o pagamento da
aposentadoria. Nada obsta que o segurado permaneça trabalhando em atividades
que impliquem exposição a agentes nocivos sem requerer aposentadoria
especial; ou que aguarde para se aposentar por tempo de contribuição, a fim de
poder cumular o benefício com a remuneração da atividade, caso mantenha o
vínculo; como nada impede que se aposentando sem a consideração do tempo
especial, peça, quando do afastamento definitivo do trabalho, a conversão da
aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. A regra,
portanto, não tem por escopo a proteção do trabalhador, ostentando mero caráter
fiscal e cerceando de forma indevida o desempenho de atividade profissional.

4. A interpretação conforme a constituição não tem cabimento quando conduz a
entendimento que contrarie sentido expresso da lei.

5. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 8º do artigo 57 da Lei nº
8.213/91”.
(TRF4. Arguição De Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000, Rel.
Des. Federal Ricardo Teixeira Do Valle Pereira).

Registre-se que o tema teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual
do STF em 28/3/2014.

Considerando que o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte
não enseja, por si só, o sobrestamento do julgamento ações que tratam do tema, não há que se
falar em suspensão do feito até o julgamento do supracitado RE.

No mais, deve ser mantido indeferimento do pedido de concessão de assistência
judiciária gratuita, uma vez que o autor não apresentou nenhuma prova que pudesse infirmar
a sentença nesse sentido. Não obstante, com o provimento parcial do recurso ora em exame, o
autor não terá que suportar nenhum ônus em razão do ajuizamento da ação. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar parcial provimento a ele
para determinar a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (n. 148.887.273-
0) em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a DER em 22/7/2014.  Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
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conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000229652v42 e do código CRC 8218450b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 11



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 54/726

5004058-68.2018.4.02.5001 500000231929 .V17 JES10515© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 5004058-68.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCELO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (doc. 58 do Evento 28), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i)  apresentou todas as provas exigíveis para se
comprovar a insalubridade, como o PPP e o laudo técnico que embasou o preenchimento do
PPP, além do engajamento individual que comprova a permanência e habitualidade a
exposição, (ii)  o PPP juntado aos autos na inicial comprovou a exposição a ruído em nível
superior ao permitido, (iii) os trabalhadores avulsos ficam à disposição para exercer
atividades oferecidas dia a dia, sendo que são obrigados a ter uma frequência mínima de 22h
de trabalho mensal, para não perderem o registro, (iv) o PPP comprova que  exerceu as
diversas atividades e, em todas as funções constantes no PPP, houve exposição a ruído acima
do limite estabelecido em lei, com exceção de uma, (v) conforme o engajamento
individual, laborava praticamente todos os dias e somente nas funções em que era exposto a
altos índices de ruído, como estivador/terno e contramestre, guincheiro, o que comprova a
habitualidade e permanência a exposição, (vi) diferentemente do que consta na sentença,
restou devidamente comprovada a habitualidade e permanência na exposição aos agentes
nocivos, (vii) havendo agente nocivo ao qual o trabalhador esteja exposto, como dever
inerente a sua função, em que há obrigação de trabalhar em local sujeito a risco a sua saúde
ou integridade física de tal forma que faça parte de sua rotina, é o suficiente para caracterizar
atividade permanente, (viii) em contestação, o INSS não fez  impugnação objetiva do laudo
técnico, apenas discorreu sobre a necessidade deste, portanto, sem impugnação objetiva do
laudo, torna desnecessária a apresentação de laudo técnico, (ix) o laudo técnico é
dispensável, bastando apenas o PPP, e (x) quanto ao histograma das medições,  também não é
necessário para o reconhecimento da insalubridade. Contrarrazões de doc. 59 do Evento 32. 

VOTO

 A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.
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 Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

 A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de estivador (gênero), registre-se que a atividade de trabalhador avulso portuário (estiva e
armazenagem) é passível de enquadramento profissional, nos termos do código 2.5.6 do
Decreto 53.831/1964, e código 2.4.5 do Decreto 83.080/1979.

Quanto ao período posterior à Lei 9.032/1995, deve-se observar que o
trabalhador avulso exerce diversas funções de estiva (gênero) no OGMO (Órgão Gestor de
Mão-de-Obra), inclusive para diversas empresas distintas (guincheiro, operador de máquinas,
motorista, operador de empilhadeira, contramestre, manobreiro, operador de guindaste,
dentre outras), sendo que, para algumas delas, o nível de exposição a determinado agente
nocivo à saúde (concentração/intensidade) não ultrapassa o limite permitido em lei. E, em
razão disso, geralmente, afasta-se tal categoria do reconhecimento do tempo trabalhado como
especial por ausência de permanência (não intermitência) da efetiva exposição aos agentes
insalubres, com base no art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991:

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Vale frisar que, porém, a exigência de habitualidade e permanência da exposição
sob agentes nocivos somente, por outro lado, foi trazida pela Lei 9.032/1995, não sendo
aplicável assim tal exigência aos períodos trabalhados anteriores à sua publicação
(29/4/1995).

De fato, o trabalhador de estiva não possui vínculo empregatício, ostentando a
qualidade de trabalhador avulso. Diferente do empregado, não se presume a habitualidade e a
permanência para os avulsos, em razão da não obrigatoriedade de comparecimento ao serviço
(habitualidade), que é própria para os trabalhadores com vínculo empregatício. Por isso, é
determinante, para a consideração da habitualidade da exposição a agentes insalubres, a
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apresentação, pelo trabalhador avulso, do documento denominado engajamento individual,
através do qual se pode extrair as informações confirmando a função (ou funções)
desempenhada pelo trabalhador ao longo do mês (dia a dia).

Deve-se deixar claro que  não se trata da observação do requisito habitualidade
(ou indissociabilidade), pois não é necessário que o trabalhador permaneça toda a jornada
diária de trabalho exposto ao agente nocivo, mas é necessário que ele comprove a exposição
ao menos em algum período do dia. Isso porque a essência do segurado avulso (OGMO) é
justamente a intermitência de ocupações, bem como a eventualidade de seu desempenho,
podendo o segurado, a sua escolha, inclusive, deixar de comparecer por diversos dias ao
trabalho e ainda assim manter seu vínculo. Tais faltas, por óbvio, não são registradas nos
PPPs respectivos; pelo contrário, aparecem como de efetivo trabalho e exposição.

No caso, o autor busca o reconhecimento de atividade especial de 4/4/1997 até a
DER, para fins de revisão da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição. A
sentença julgou improcedente a pretensão sob a alegação de que o PPPs apresentados
apresentariam inconsistências em seu preenchimento, que o autor exerceu diversas funções, o
que afastaria a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde, e que a
ausência de juntada de laudo técnico não possibilitaria a verificação da efetiva sujeição aos
agentes insalubres. 

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou o PPP de doc. 8 do Evento
1, expedido pelo OGMO/ES, em 21/5/2018, demonstrando que, de 2/4/1997 a 11/2/2017, o
autor exercer várias atividades de estiva (dentre elas, contramestre, guincheiro, motorista,
portaló e sinaleiro), com exposição a diversos agentes insalubres, em especial o ruído. 

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis(Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis(Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis(Decreto
n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
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diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamentos dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; 

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no
LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB)
com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e
circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do
trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física...” (caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja
preenchido PPP relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

Na hipótese, o PPP apresentado demonstra que, nos períodos impugnados, o
autor exerceu várias atividades de estiva, exposto a diversos agentes insalubres, em especial o
ruído, com intensidade acima do limite permitido em lei, salvo no exercício da atividade de
ESTIVADOR/FISCAL. Ocorre que o documento apresenta as informações demonstrando as
funções desempenhadas pelo trabalhador ao longo dos meses/anos (dia a dia), sendo que essa
função de fiscal foi exercida somente uma vez, não sendo, portanto, habitual e permanente. 

Registre-se que o PPP em exame contém todos os requisitos  legais, destacando,
inclusive, o profissional habilitado que procedeu aos registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. 

Assim, faz o autor jus ao reconhecimento de tempo especial de 2/4/1997 a
19/5/2017. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar provimento a ele para
reconhecer o exercício de tempo especial de 2/4/1997 a 19/5/2017, para fins de revisão da
RMI da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 1606427609). Para a atualização das
parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da
Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000231929v17 e do código CRC ed95b1d6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0000299-19.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JULIO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir ,quanto ao
reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/05/1993 a 02/08/1993, 04/10/1995 a
05/03/1997 e 12/03/1996 a 05/03/1997, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o INSS a averbar, como tempo
especial, os períodos de 01/11/1985 a 30/06/1991, 01/07/1991 a 30/04/1992, 01/06/1992 a
30/10/1992 e 06/03/1997 a 02/12/1998.

Em suas razões de doc. 35 do Evento 19, alega, em síntese, que (i) se
exigia, desde a instituição da aposentadoria especial pela Lei nº 3.807/1960, simplesmente o
enquadramento do segurado em alguma das atividades profissionais consideradas prejudiciais
à saúde ou a integridade física, as quais a legislação vigente coferia presunção absoluta de
nocividade, (ii) posteriormente com a edição da Lei nº 9.032/1995, foi alterada a redação do
§4º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que passou a exigir a comprovação da exposição do
trabalhador ao agente nocivo, (iii) a Lei nº 9.528/1997, que alterou a redação do art. 58,
caput, e parágrafos, da Lei nº 8.213/1991, trouxe a exigência de comprovação da efetiva
exposição do trabalhador ao agente nocivo, por meio de formulário emitido pelo empregador
ou com base em laudo técnico pericial, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho, devendo a empresa zelar pela conformidade entre a declaração
prestada no formulário e a conclusão do laudo pericial, (iv) o art. 58, caput, da Lei nº
8.213/1991, em sua redação original, determinava que as relações dos agentes nocivos e das
atividades profissionais consideradas ofensivas à saúde e a integridade física fossem definidas
por lei específica, (v) com o advento da Lei nº 9.528/1997, que alterou o referido dispositivo,
remeteu-se o tratamento da matéria novamente a decretos de Poder Executivo, no entanto,
entre a edição da Lei nº 8.213/1991 e a alteração promovida pela Lei nº 9.528/1997, nunca
houve edição de lei específica para definir a relação de agentes nocivos, (vi)  para a obtenção
da aposentadoria especial, com base em fatos anteriores a Lei nº 9.032/1995, bastasse apenas
a demonstração de que a atividade profissional exercida pelo segurado era aquelas
relacionadas como perigosas, insalubres ou penosas em rol contido em norma expedida pelo
próprio Poder Executivo, com relação aos fatos ocorridos entre a Lei nº 9.032/1995 e a
expedição do decreto nº 2.172/1997, o beneficio só será concedido se restar comprovado nos
formulários SB-40 e DSS 8030, que trabalhador desempenhou atividade profissional com
efetiva exposição a agentes nocivos, seguido da apresentação de laudo técnico, este,
fartamente demonstrado no presente processo, (vii) os PPPs juntados devem ser perfeitamente
considerados hábeis para demonstrar o exercício de atividade em condições especiais no
período posterior a 03/12/1998, tendo em vista o reconhecimento até esta data, (viii) em
julgamento proferido pela Turma Nacional de Uniformização –TNU, restou consolidado o
entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo técnico para a comprovação da
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exposição do ruído de que o PPP apresentado tenha sido emitido com base no próprio laudo
técnico, (ix) quanto ao agente radiação ionizante sua avaliação é qualitativa,  (x) por todo o
período laborado, sempre trabalhou concomitantemente envolvido em DOIS fatores de risco,
quais sejam, radiação ionizante e micro-organismos patogênicos, conforme os PPPs (item
15.3), e (xi)  os PPPs juntados aos autos são perfeitamente legais a demonstrar o exercício de
atividade em condições especiais no período compreendido entre 03/12/1998 a 30/05/2016,
sendo que a avaliação deve ser interpretado de qualitativa. 

Contrarrazões do INSS no doc. 36 do Evento 24. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
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critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.
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(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

O objeto da controvérsia, nos autos, se refere aos períodos destacados  na inicial
que não foram reconhecidos como tempo especial. A sentença entendeu que os períodos de
03/12/1998 a 30/10/1999, 01/11/1999 a 05/12/2000 e 06/12/2000 a 30/05/2016 não poderiam
ser enquadrados como especiais porque não houve comprovação de exposição a agentes
insalubres. Destaca a decisão recorrida que o PPP apresentado demonstra que a radiação não-
ionizante está mensurada abaixo do limite legal, sendo que, além disso, foi utilizado EPI
eficaz.
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Compulsando os autos, nota-se que o PPP de doc. 10 do Evento 1 demonstra
que, de 12/3/1996 a 5/12/2000, o autor, no cargo de técnico de raio-x, esteve exposto a
radiação ionizante (análise qualitativa) e ainda a vírus, fungos e bactérias e produtos
químicos de limpeza da máquina de raio-x. O PPP de doc. 12, por sua vez, relativo ao período
de 4/10/1996 a 30/10/1999, demonstra que, no cargo de técnico de radiologia, esteve exposto
a radiação ionizante (dose menor que 0,2 mSv), vírus, fungos e bactérias e produtos
químicos para limpeza da máquia de raio-x. Por fim, o PPP de doc. 13 demonstra que, de
2/10/2000 a 7/7/2016 (data da emissão do documento), esteve exposto a radiação ionizante
(análise qualitativa) e micro-organismos diversos. 

No caso da exposição a radiação ionizante, agente nocivo previsto no Anexo n.
5 da NR-15 (análise quantitativa), a norma em questão dispõe que, nas atividades ou operação
onde trabalhadores possam ser er expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os
princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio
ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, são os
constantes da Norma CNEM-NE-3.01.

Conforme essa norma (CNEM-NE-3.01), o valor máximo de exposição a
radiação recomendado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) para o
público e para um profissional que trabalha com radiação ionizante é chamado de limite
de dose.  O  limite de dose anual para os trabalhadores é 20 mSv por ano em  uma  média de
5  anos, sendo que por ano não pode ultrapassar 50 mSv (item 5.4.2 da Norma CNEN-NE-
3.01).

Ocorre que, caso realmente seja esta a disposição normativa a ser utilizada,
haveria um esvaziamento da proteção legal conferida ao segurado que exerce ocupação na
qual haja exposição à radiação ionizante. Isso porque as normas da CNEN (Comissão
Nacional de Energia Nuclear) configuram requisitos básicos de proteção radiológica e
possuem limitações quantitativas individuais para que haja controle da exposição dos
trabalhadores a elementos radioativos. E o princípio básico da proteção radiológica é manter
os níveis tão baixos quanto possível, não devendo exceder os limites anuais exposto pelo
Juízo monocrático em sua fundamentação.

Com isso, é possível concluir que o alcance dos limites dispostos no item 5.4.2
da Norma CNEN-NE-3.01 assegura aos trabalhadores o afastamento do trabalho, em prol da
segurança e da saúde do indivíduo e do risco de contaminação ao qual este estará exposto
caso continue laborando nas mesmas condições. Tais limitações não podem servir de base
para a concessão de aposentadoria especial, visto que as exigir significaria que o segurado,
para ter direito ao benefício de aposentadoria especial, teria que se submeter a níveis de
radiação que nem a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear permite. E, se tal
exposição não é permitida, por estrita obediência ao Plano de Proteção Radiológica, tornar-
se-ia impossível a consideração da radiação ionizante como agente nocivo.

Porém, não é esse o intuito da norma. Os Anexos IV dos Decretos ns.
2.172/1997 e  3.048/1999 (código 2.0.3) preveem expressamente que a radiação ionizante é
agente nocivo e tal disposição deve receber interpretação condizente com a possibilidade do
segurado de obtê-la, o que seria impossível caso o trabalhador tivesse que exceder as doses
máximas liberadas pela CNEN. Para melhor esclarecer tal assunto, transcreva-se trecho do
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voto de lavra da Desembargadora Federal Liliane Roriz na Apelação Cível nº
2005.51.01.516518-4, no qual foi citado esclarecimento da Associação Catarinense de
Medicina:

(...) A exposição dos trabalhadores às radiações ionizantes está submetida a
limites de doses, estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear,
segundo parâmetros internacionais. Os limites de doses ocupacionais são
estabelecidos de modo que, em nenhuma hipótese, os trabalhadores recebam
doses, que possam causar os efeitos determinísticos, para os quais existe um
limiar de dose. Os limites de doses visam, também, reduzir ao mínimo, a
possibilidade de efeitos estocásticos, para os quais não se conhecem limiares de
dose. Os limites de dose são acompanhados por meio da monitoração
individual, usando-se filmes dosimétricos, canetas dosimétricas, dosímetros de
alarme, entre outros. Desta forma, valores detectados em trabalhadores, acima
de determinada dose expressa em unidades - Sv (Sievert) devem desencadear
providências de: controle das condições ambientais; da organização do trabalho;
das dosimetrias sequenciais realizadas e vigilância médica. O nível de
investigação³ é de 1,5 mSv (miliSievert) por mês, não podendo o acumulado no
ano, exceder 20 mSv sendo esta a média ponderada em cinco anos consecutivos,
desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano (CNEN – NN-3.01/2005).
Conclui, ainda: “não há como se estabelecer um nível seguro para a saúde
humana de exposição aos raios-x, devendo ser esse o motivo pelo qual as
normas previdenciárias atinentes ao tema não estabelecerem níveis de
exposição a esse agente agressivo, ao contrário, por exemplo, do que faz com o
multicitado ruído. Sendo certo que quanto mais prolongada for a exposição no
tempo, maior será a probalidade da verificação dos efeitos estocásticos”. (...)

Das exposições acima elencadas, conclui-se: i) o item 5.4.2 da Norma CNEN-
NE-3.01 é parâmetro para controle da proteção radiológica dos trabalhadores; ii) ao se utilizar
um critério teleológico de interpretação, a norma referida pelo magistrado não é capaz de
limitar níveis de radiação ionizante para fins de aposentadoria especial.

Não se pode deixar de explicitar que  a Portaria do Ministério do Trabalho e
Emprego nº 3.393/1987, que assegurou o adicional de periculosidade para trabalhadores que
exercem atividade de risco com radiação ionizante, considerou que o presente estado da
tecnologia nuclear não permite evitar, ou reduzir a zero, o risco em potencial oriundo de tais
atividades, sob pena de impor à sociedade custo tão elevado que dificilmente o mesmo seria
justificado. Com isso, não há necessidade de quantificação para esse agente físico específico
(radiação ionizante), razão pela qual a simples confirmação de sua função de técnico de Raio-
x, sem o respectivo laudo técnico, é suficiente para o reconhecimento.

Ressalta-se que a fundamentação acima exposta no sentido de que a radiação
ionizante deve ser considerada como agente nocivo (qualitativamente) não afasta a
necessidade de o segurado colacionar os documentos exigidos pela legislação previdenciária
para comprovar sua exposição ao fator de risco de forma efetiva. Não havendo provas nesse
sentido, inviável se faz o reconhecimento como especial e com isso a concessão da
aposentadoria especial, mas não é a situação dos autos.
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Quanto à questão da habitualidade/permanência da exposição ao referido agente
nocivo e ao uso de EPI eficaz afastar o direito ao benefício, merece destaque o Decreto n.
3.048/1999 (art. 68), assim como a Instrução Normativa INSS/PRES Nº 77, de 22/01/2015
(arts. 276 a 278):

Art. 68 (§ 4o) A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de
exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição
do trabalhador.

Art. 276. O enquadramento de períodos exercidos em condições especiais por
exposição a agentes nocivos dependerá de comprovação, perante o INSS, de
efetiva exposição do segurado a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física durante
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente.

Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a
integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em
concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites
de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que,
dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial
prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação qualitativa.

§ 1º  Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão
considerados para fins de caracterização de período exercido em condições
especiais.

§ 2º Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação
do Decreto n° 8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas,
ressalvadas as disposições contrárias.

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em
condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram- se:

I -  nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição
do empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado
ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do
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serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.

§ 1º Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I -  apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma
Regulamentadora nº 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os
agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição:

a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada;

b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na
alínea "a"; e

c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato;

II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites
de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do
MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas
no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a
permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em
geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em
ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

Como se vê, os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do
art. 68 do Decreto nº 3048/1999 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/2013) são aqueles
relacionados como tal na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou
LINACH, que foi publicada na Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário
Oficial da União de 08/10/14, págs. 140/142). A referida LINACH contém um anexo no qual
o Grupo 1 indica os “agentes confirmados como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A
relaciona os “agentes provavelmente carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B  relaciona
os “agentes possivelmente carcinogênicos para humanos”. Em suma, os agentes
reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do art. 68 do Dec.
3.048/1999 são os que constam no Grupo 1 da LINACH. E no referido Grupo 1 está listado o
agente nocivo “radiações ionizantes”. Logo, uma vez que o próprio INSS deve analisar
qualitativamente o agente nocivo radiação ionizante, o tempo de trabalho laborado com
exposição a tal agente deve ser considerado como especial a qualquer tempo.

Quanto ao EPI ser eficaz para o referido agente, como já afirmado
anteriormente sobre o julgamento do ARE 664335, dada a gravidade desta exposição deve
ser afastado, ou seja, a indicação de sua eficácia é inócua, como ocorreu para o ruído.
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No mais, de se registrar que o INSS administrativamente, ao considerar as
recentes alterações introduzidas no § 4º do art 68 do Decreto nº 3.048, de 1999, pelo Decreto
nº 8.123, de 2013, a publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de
07/10/2014 e a Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU (Anexo I),
com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, passou a observar as
orientações abaixo:

a) serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes
do Grupo 1 da lista da LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service –
CAS e que constem no Anexo IV do Decreto nº 3048/99;

b) a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição de
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, será suficiente para
comprovação da efetiva exposição do trabalhador;

c) a avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos será apurada na forma qualitativa, conforme § 2º e 3° do art.
68 do Decreto nº 3048/99 (alterado pelo Decreto n° 8.123 de 2013);

d) a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou
Equipamentos de Proteção Individual-EPI não elide a exposição aos
agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes; e

e) para o enquadramento dos agentes reconhecidamente cancerígenos, na forma
desta orientação, será considerado o período trabalhado a partir de 08/10/2014,
data da publicação da Portaria Interministerial nº 09/14.

Portanto, em razão do reconhecimento administrativo a partir de 08/10/2014,
desconsidera-se eventual eficácia do EPI para a radiação ionizante, agente físico que deve ser
aferido de forma qualitativa inclusive em períodos remotos. 

Por essa razão, os períodos impugnados devem ser reconhecidos como
especiais, os quais equivalem a 17 anos, 6 meses e 1 dia:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
03/12/1998 30/10/1999                     332            1,00                332     -    10   28
01/11/1999 05/12/2000                     401            1,00                401      1     1     6
06/12/2000 30/05/2016                   5.655            1,00             5.655    15     5   28

 Total:             6.388    17     6     1

         

Assim, somando-se esse período acima ao período apurado na sentença de 11
anos, 3 meses e 28 dias, não há dúvidas de que o autor, na DER, em 30/5/2016, fazia jus à
concessão de aposentadoria especial. 
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Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar provimento a ele para
reconhecer tempo especial de 03/12/1998 a 30/10/1999, 01/11/1999 a 05/12/2000 e
06/12/2000 a 30/05/2016 e determinar a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL
desde a DER em 30/5/2016. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros
de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do
recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000241006v9 e do código CRC bf5e48c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000780-47.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEBASTIAO GARCIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (doc. 20 do Evento 8), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i)  apresentou todos os PPPs fornecidos pelas
empresas empregadoras, sendo que consta informação na CTPS concernente à função
exercida, (ii) em toda sua vida profissional, compreendida entre setembro/1979 a
novembro/1992, exerceu atividade de motorista nas empresas ligadas ao transporte de
“cargas” e passageiros, (iii) todas as anotações estão de acordo com o Decreto 83.080/1979,
(iv) durante todo período acima citado, sempre teve a CNH categoria D, ou seja, a permissão
para dirigir caminhões de grande porte e ônibus para transporte de passageiros, (v) quanto ao
período laborado de 01/09/79 a 01/10/1980, há informação da espécie de estabelecimento:
"transporte de cargas", sendo que a empresa não mais existe e a única informação é que o
proprietário já morreu, ficando assim prejudicada a confecção do PPP, restando a prova
testemunhal para confirmar a verdade real dos fatos, (vi) com relação ao período laborado na
empresa Distribuidora Pinguim de Bebidas Ltda., de 02/01/1981 a 07/05/1984, há a
informação do cargo de motorista entregador, sendo que a empresa não existe mais no
endereço informado, restando a prova testemunhal para confirmar a verdade real dos fatos,
(viii) no que tange ao período laborado para a empresa Viação Pretti Ltda., de 01/08/1984 a
22/03/1985, há informação do cargo de motorista, tendo sido feito o preenchimento do CBO
na época indicando  motorista de ônibus, (ix) já quanto ao período laborado para a empresa
Construtora Ferfranco Ltda., de 23/10/1985 a 07/07/1986, há informação da espécie de
estabelecimento: "construção de estradas", tendo a empregadora entregue somente agora o
PPP, (x) a respeito do  período 03/05/1989 a 25/07/1989, consta a informação da espécie de
estabelecimento (construção de estradas) e o cargo de motorista de basculante, (xi) no que
tange ao período laborado para a empresa Frisa- Frigorífico Rio Doce S/A, de  09/11/1989 a
17/01/1990,  somente agora foi emitido o PPP  pela empresa, (xi)  quanto ao período laborado
de 12/08/1991 a 31/03/1992, há a informação da Espécie de Estabelecimento Comercial e
do cargo de motorista “C” (abreviação de caminhão), (xii) com relação ao período laborado
para a empresa Soercel Construtora E Montagens Ltda., de 21/09/1992 a 25/11/1992, há
informação do cargo de quanto ao cargo de "motorista caminhão 15 T", (xiii) observando-se
as anotações, pode-se concluir que restou provado que laborava como motorista de caminhão,
atendendo ao preconizado no Decreto 83.080/1879 durante todo o período, haja vista as
anotações em sua CTPS, e (xiv) a CTPS constitui prova dos registros nela anotados, somente
afastada a presunção de veracidade mediante apresentação de prova em contrário, conforme
assentado nas Súmulas nº 12 do TST e 75 da TNU. Contrarrazões de doc. 27 do Evento 18.

VOTO
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A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979). O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Quanto ao período laborado como motorista, verifica-se que o item 2.2.4 do
Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 contemplava a profissão de motoneiros e condutores
de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item
2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/1979 mencionava a categoria de Motorista de ônibus e
de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). Assim, não é qualquer categoria
de motorista, mas os motoristas de carros pesados (ônibus e caminhões de carga), que se
enquadram nos itens mencionados para fazer jus à aposentadoria especial, necessitando-se de
prova do tipo de veículo que o segurado dirigia.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. Ocorre, no entanto, que é de se ter certo o exercício
de atividade de motorista de caminhão ou de ônibus e não simples referência genérica à
profissão de motorista, pois que esta não estava enquadrada nos Decretos regulamentadores
da matéria.

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995. 
É evidente que, em se tratando de motorista de caminhão e ônibus (que eram atividades
especiais passíveis de enquadramento até a Lei 9.032/1995), é necessário que o empregador
indicado seja correlato a tal tipo de atividade. Nesse sentido:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por
atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na
comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em anotação
constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
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atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso
do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo
conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos
conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF
200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

No caso, o autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de tempo
especial nos períodos de 01/09/1979 a 01/10/1980, 02/01/1981 a 07/05/1984, 01/08/1984 a
22/03/1985, 23/10/1985 a 07/07/1986, 20/08/1986 a 07/12/1988, 03/05/1989 a 25/07/1989,
09/11/1989 a 17/01/1990, 12/08/1991 a 31/03/1992 e 21/09/1992 a 25/11/1992, por
enquadramento de categoria profissional (motorista de caminhão).

A CTPS juntada pelo autor traz as seguintes informações dos vínculos
supracitados (docs. 6, 7 e 10 do Evento 1):

(i) 01/09/1979 a 01/10/1980: exerceu a atividade de motorista na empresa
Clodomir Arrivalnne (ramo de transporte de cargas);

(ii) 02/01/1981 a 07/05/1984: exerceu a atividade de motorista entregador na
empresa Distribuidora Pinguim de Bebidas Ltda. (ramo de comércio de bebidas);

(iii) 01/08/1984 a 22/03/1985: exerceu a atividade de motorista na empresa
Viação Pretti Ltda.;

(iv) 03/05/1989 a 25/7/1989: exerceu atividade de motorista de basculante na
empresa Construtora Ferfranco Ltda. (ramo de construção de estradas);

(v) 09/11/1989 a 17/01/1990: exerceu atividade de motorista na empresa Frisa
Frigorífico Rio Doce (ramo industrial);

(vi) 02/07/1990 a 06/06/1991: exerceu a atividade de motorista na empresa
Contek Engenharia S/A (ramo da construção). 

(vii) 12/08/1991 a 31/03/1992: exerceu a atividade de motorista C na empresa
Ribeiro Cereais Importadora Ltda. (ramo comercial);

(viii) 21/09/1992 a 25/11/1992: exerceu a atividade de motorista de caminhão
15T na empresa Soercel Construções e Montagens Ltda.;

(ix) 23/10/1985 a 07/07/1986: exerceu a atividade de motorista na empresa
Construtora Ferfranco Ltda.;

(x) 20/08/1986 a 07/12/1988: exerceu a atividade de motorista na empresa
Viação Joana Darc Ltda.
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Consta também, na inicial, o PPP relativo ao período de 02/07/1990 a
06/06/1991 demonstrando  a atividade de motorista de caminhão (doc. 10 do Evento 1).
Ainda o PPP relativo ao período de 20/08/19986 a 07/12/1988 demonstrando o exercício da
atividade de motorista de ônibus na empresa Viação Joana Darc Ltda.  (doc. 10 do Evento 1).

Com o recurso, o autor apresentou o PPP emitido pela empresa Frisa Frigorífico
Rio Doce S/A, relativa ao período de 9/11/1989 a 17/01/1990, demonstrando o exercício de
atividade de motorista de caminhão (doc. 23 do Evento 14). Juntou também declaração
emitida pela empresa Ribeiro Cereais Importadora Ltda. afirmando que, no período de
12/08/1991 a 31/03/1992, o autor laborou como motorista de caminhão. 

O INSS, em suas contrarrazões, não impugnou os documentos citados acima. 

Assim, considerando a natureza da atividade empresarial das empregadoras
(transporte de cargas e de passageiros, ramo da construção civil, industrial e comercial) e as
informações a respeito da atividade de motorista de caminhão e de ônibus, deve ser
reconhecida a especialidade pugnada pelo autor, fazendo ele jus à averbação do período em
exame como tempo especial de 01/09/1979 a 01/10/1980, 02/01/1981 a 07/05/1984,
01/08/1984 a 22/03/1985, 23/10/1985 a 07/07/1986, 20/08/1986 a 07/12/1988, 03/05/1989 a
25/07/1989, 09/11/1989 a 17/01/1990, 12/08/1991 a 31/03/1992 e 21/09/1992 a 25/11/1992.

Considerando os vínculos de trabalho registrados no CNIS (doc. 12 do Evento
6) e os períodos reconhecidos como especiais, tem-se o seguinte cômputo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/09/1975 31/07/1978                   1.065            1,00             1.065      2   11     1
01/09/1979 01/10/1980                     397            1,40                556      1     6     9
02/01/1981 07/05/1984                   1.222            1,40             1.711      4     8     8
01/08/1984 22/03/1985                     234            1,40                328     -    10   24
23/10/1985 07/07/1986                     258            1,40                361     -    11   27
20/08/1986 07/12/1988                     841            1,40             1.177      3     2   21
03/05/1989 25/07/1989                       84            1,40                118     -      3   27
09/11/1989 17/01/1990                       70            1,40                  98     -      3     7
12/08/1991 31/03/1992                     233            1,40                326     -    10   22
21/09/1992 25/11/1992                       66            1,40                  92     -      3     1
01/06/1995 03/03/1997                     642            1,00                642      1     9     3
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02/05/1998 30/11/1998                     213            1,00                213     -      7    -  
01/04/1999 10/06/2002                   1.167            1,00             1.167      3     2   11
01/07/2003 03/03/2010                   2.438            1,00             2.438      6     8     5
01/04/2010 10/03/2016                   2.171            1,00             2.171      5   11   12

         
 Total:           12.463    34     1   23

         
Favor assinalar com um X O segurado é do sexo masculino:  X     
  ou do sexo feminino:      
         
Emenda 20 Dias equivalentes trabalhados até 16/12/98:             9.149    25    -    24
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                725      1   11   26
Integral  Tempo TOTAL, para o benefício:           13.500    36   11   26
  Tempo que FALTA ser trabalhado:             1.037      2   10     3
         
Aposentadoria PEDÁGIO da Emenda 20:                720      1   11   21
Proporcional  Tempo TOTAL, para o benefício:           11.670    31   11   21
  Tempo que FALTA ser trabalhado:  Tempo Suficiente       
 Proporcionalidade - Matemática: 83,00%     
 Proporcionalidade - Emenda 20, art. 9º, §1º, II: 80,86%     
         
         

Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a
citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar provimento a ele para
reconhecer tempo especial dos períodos de 01/09/1979 a 01/10/1980, 02/01/1981 a
07/05/1984, 01/08/1984 a 22/03/1985, 23/10/1985 a 07/07/1986, 20/08/1986 a 07/12/1988,
03/05/1989 a 25/07/1989, 09/11/1989 a 17/01/1990, 12/08/1991 a 31/03/1992 e 21/09/1992 a
25/11/1992 e determinar a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS desde a DER em 16/6/2016
(doc. 10 do Evento 1). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
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desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante o provimento do
recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000233911v28 e do código CRC f0e9578a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5010480-59.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DORACI AMARO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (Evento 40, RecIno1), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i) o CPC/2015 inovou no parágrafo único do art. 435
quanto à possibilidade de se juntarem documentos formados após a inicial ou a contestação,
bem como os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, (ii)
buscou por todos os meios cumprir a intimação para apresentar as provas que demonstrassem
a atividade de motorista profissional de caminhão e motorista profissional de ônibus,
contudo quase todas as empresas, com exceção de uma, nas quais laborou, encerraram suas
atividades, (iii) a  única empresa que se encontra em atividade é a Viação Itapemirim S/A,
CNPJ 27.175.975/0001-07, que se comprometeu a emitir declaração, para confirmar a
atividade na condição de “motorista de ônibus intermunicipal”, mas até a presente data não o
fez, sob a alegação de que “não encontrou o registro funcional  de 1989,  (iv) ante as
infrutíferas tentativas,   buscou ajuda no Sindicato dos Motoristas, Ajudantes, Cobradores e
Operadores de Máquinas e Pneus do Sul do Estado do Espírito Santo, ao qual era filiado, que
emitiu documento declarando que a sua qualidade de motorista de ônibus à época dos fatos a
provar, (v) não obstante, tais informações podem ser extraídas da CTPS, pois as empresas são
espécie de estabelecimento de: “transporte de cargas, industrial, transporte rodoviário de
cargas e motorista intermunicipal”, (vi) todas as contribuições sindicais, constantes na CTPS,
foram repassadas ao Sindicato Rodoviário de Motorista Profissionais, como faz prova a
declaração do referido sindicato, (vii) nas alterações de salário registradas na CTPS, consta a
qualificação na condição de “motorista de transporte de cargas”, que inclusive, é confirmada
pelo cadastro de “atividades do filiado” na categoria de “caminhoneiro de rotas regionais e
intermunicipais”, (viii) faz jus ao reconhecimento de tempo especial de 05/11/1979 a
20/02/1980, de 01/07/1980 a 23/09/1980, de 01/02/1981 a 31/12/1982, de 01/05/1983 a
02/02/1985, de 01/04/1985 a 30/07/1988, de 01/12/1988 a 01/08/1989, e de 20/10/1989 a
02/04/1990, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contriubição com
proventos integrais, pois já teria reunido mais de 38 anos de carência, e (ix) o último vínculo
empregatício encerrou-se em 02/04/1990, ou seja, antes de 29/4/1995, quando entrou em
vigor a Lei 9.032/1995, que deu nova redação ao art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, fazendo jus
à especialidade pleiteada mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos
53.831/1964 e 83.080/1979. Contrarrazões do INSS de doc. 40 do Evento 46. 

VOTO
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 A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei 9.032/1995 pode ser
considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos
regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do
Decreto 83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria
profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou
perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto 53.831/1964 e anexo II do Decreto
83.080/1979). O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o
grupo profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de
perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Quanto ao período laborado como motorista, verifica-se que o item 2.2.4 do
Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 contemplava a profissão de motoneiros e condutores
de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item
2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/1979 mencionava a categoria de Motorista de ônibus e
de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). Assim, não é qualquer categoria
de motorista, mas os motoristas de carros pesados (ônibus e caminhões de carga), que se
enquadram nos itens mencionados para fazer jus à aposentadoria especial, necessitando-se de
prova do tipo de veículo que o segurado dirigia.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. Ocorre, no entanto, que é de se ter certo o exercício
de atividade de motorista de caminhão ou de ônibus e não simples referência genérica à
profissão de motorista, pois que esta não estava enquadrada nos Decretos regulamentadores
da matéria.

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995. 
É evidente que, em se tratando de motorista de caminhão e ônibus (que eram atividades
especiais passíveis de enquadramento até a Lei 9.032/1995), é necessário que o empregador
indicado seja correlato a tal tipo de atividade. Nesse sentido:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por
atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na
comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em anotação
constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
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atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso
do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo
conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos
conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF
200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

No caso, o autor ajuizou esta ação pugnando pelo reconhecimento de tempo
especial nos períodos de 05/11/1979 a 20/02/1980, de 01/07/1980 a 23/09/1980, de
01/02/1981 a 31/12/1982, de 01/05/1983 a 02/02/1985, de 01/04/1985 a 30/07/1988, de
01/12/1988 a 01/08/1989, e de 20/10/1989 a 02/04/1990, mediante o enquadramento por
categoria profissional, sob a alegação de que, nesses intervalos, laborou como motorista de
ônibus/caminhão. 

A CTPS apresentada, na inicial, traz as seguintes informações a respeito dos
vínculo de trabalho supracitados (doc. 6 do Evento 1):

(i) 05/11/1979 a 20/02/1980: motorista na empresa Antonio Cesar Nunes
Nemer, especializada em transporte de cargas;

(ii) 01/07/1980 a 23/09/1980: motorista na empresa Antonio Cesar Nunes
Nemer, especializada em transporte de cargas;

(iii) 01/02/1981 a 31/12/1982: motorista profissional na empresa Vieira da
Cunha Transportes Ltda., especializada em transporte de cargas;

(iv) 01/05/1983 a 02/02/1985: motorista na empresa Calibrax - Indústria de
Minérios e Tintas Ltda. (ramo industrial);

(v) 01/04/1985 a 30/07/1988: motorista de transporte na empresa Calibrax -
Indústria de Minérios e Tintas Ltda. (ramo industrial);

(vi) 01/12/1988 a 01/08/1989: motorista de transporte na empresa Calibrax -
Indústria de Minérios e Tintas Ltda. (ramo industrial);

(vii) 20/10/1989 a 02/04/1990: motorista intermunicipal na empresa Viação
Itapemirim S/A, especializada em transporte coletivo.

No curso do processo, apresentou ainda a declação expedida pelo Sindicatos dos
Motoristas do Sul do Estado do Espírito Santo afirmando que ele foi filiado ao órgão de
classe de 1981 a 1990 na qualidade de motorista de ônibus/caminhão (doc. 28 do Evento 34).

Assim, considerando a natureza da atividade empresarial das empregadoras
(empresas de transporte de cargas e empresa do ramo industrial) e a declaração do sindicato
de que esteve vinculado ao órgão de 1981 a 1990 como motorista de ônibus/caminhão,  deve
ser reconhecida a especialidade pugnada pelo autor, fazendo ele jus à averbação dos períodos
impugnados como tempo especial.
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Somando-se os vínculos registrados no espelho do CNIS de doc. 16 do Evento
11 com os acréscimos decorrentes dos períodos ora reconhecidos como especiais, tem-se o
seguinte cômputo em 2/3/2018 (DER, doc. 9 de Evento 1):

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
05/11/1979 20/02/1980                     108            1,40                151     -      4   29
01/07/1980 23/09/1980                       85            1,40                119     -      3   28
01/02/1981 31/12/1982                     699            1,40                979      2     8     6
01/05/1983 02/02/1985                     644            1,40                902      2     5   20
01/04/1985 30/07/1988                   1.217            1,40             1.704      4     8     1
01/12/1988 01/08/1989                     244            1,40                342     -    11     8
20/10/1989 02/04/1990                     165            1,40                231     -      7   18
01/10/1988 31/10/1988                       31            1,00                  31     -      1     1
01/10/1992 30/06/1993                     273            1,00                273     -      8   30
01/08/1993 30/11/1993                     122            1,00                122     -      4    -  
01/04/1995 31/10/1999                   1.675            1,00             1.675      4     7     2
01/11/1999 30/11/2002                   1.126            1,00             1.126      3     1     1
01/01/2003 31/08/2010                   2.800            1,00             2.800      7     8     2
01/10/2010 31/10/2010                       31            1,00                  31     -      1     1
01/12/2010 31/12/2010                       31            1,00                  31     -      1     1
01/02/2011 31/08/2012                     578            1,00                578      1     7    -  
01/10/2012 31/12/2012                       92            1,00                  92     -      3     1
01/10/2013 02/03/2018                   1.614            1,00             1.614      4     5     2

         
 Total:           12.801    35    -    26

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer a especialidade pugnada nos períodos de 05/11/1979 a 20/02/1980, de 01/07/1980
a 23/09/1980, de 01/02/1981 a 31/12/1982, de 01/05/1983 a 02/02/1985, de 01/04/1985 a
30/07/1988, de 01/12/1988 a 01/08/1989, e de 20/10/1989 a 02/04/1990 e determinar a
concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM
PROVENTOS INTEGRAIS desde a DER em 2/3/2018. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000233317v24 e do código CRC ee6ba690.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5004612-03.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORDILTON MENDES BRAGA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que
extinguiu o feito sem a resolução de mérito, com relação ao período de 1/1/2004 a 31/7/2005,
e julgou procedente a pretensão inicial, com o reconhecimento de tempo especial de
19/11/2003 a 31/12/2003.

Em suas razões recursais (doc. 21 do Evento 21), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) nos períodos de 06/03/1997 a 31/07/2005 e de 01/08/2005 a 16/06/2014, em
que laborou na empresa Chocolates Garoto S/A, esteve exposto a níveis elevados de ruído,
(ii) durante o interregno de 31/12/2003 a 31/07/2005, esteve exposto a níveis de ruído
superiores ao limite mínimo de 85 decibéis, conforme é possível verificar através do PPP
juntado aos autos, e (iii) a obrigatoriedade de apresentar o Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho é limitada para períodos laborados até 31 de dezembro de 2003,
sendo que, a partir de 1 de janeiro de 2004, é necessária apenas a apresentação do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), (iv) essas regras estão previstas no art. 258 da
Instrução Normativa do INSS nº 77/2015. Contrarrazões de doc. 22 de Evento 24. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 16



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 84/726

5004612-03.2018.4.02.5001 500000236134 .V11 JES10515© JES10683

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)
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O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.
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Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 16



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 88/726

5004612-03.2018.4.02.5001 500000236134 .V11 JES10515© JES10683

INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamentos dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (tese firmada):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01
da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo
constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o
respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma".
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Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.
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Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
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organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

O autor ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de tempo especial
de 06/03/1997 a 16/06/2014. A sentença reconheceu, como especial, somente o período de
19/11/2003 a 31/12/2003. 

De fato, como bem destacou a sentença, no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, o
limite de tolerância ao ruído estava fixado em 90 dB, todavia o nível médio de pressão sonora
a que ficava exposto o autor era inferior ao limite de tolerância (ou seja, menos de 90 dB,
doc. 8 do Evento 1), não caracterizando condição especial de trabalho. 

Com relação ao período posterior a 18/11/2003, o PPP citado destaca a
exposição a ruído com intensidade de 85,75 dB e 87,34 dB até 31/7/2005, o que possibilita,
em princípio, o reconhecimento da especialidade até essa data. 

Já com relação ao período de 1/8/2005 a 16/6/2014,  o PPP de doc. 8 do Evento
1, expedido pela empresa Chocolates Garoto S/A, indica que, no período em questão, o autor
laborou no setor de Planejamento Integrado, como coordenador, porém o documento não
sinaliza a exposição de nenhum agente nocivo à saúde em tal interstício. Assim, não há que se
falar em tempo especial. 

Quanto à forma de apuração do ruído no período acima destacado, de
18/11/2003 a 31/7/2005, o documento, de fato, não traz nenhuma informação a respeito da
metodologia utilizada, tampouco vem acompanhado do respectivo laudo técnico, afirmando
apenas que a técnica utilizada se deu por meio de avaliação quantitativa, mas isso não é
suficiente para comprovar a insalubridade do agente, conforme exposto na fundamentação
acima com base no entendimento da TNU. 
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Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000236134v11 e do código CRC e5128dc8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000449-74.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDIR TEODORO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos de 4/5/1989 a
1/2/1994, 19/1/1995 a 7/8/1996 e 10/9/1996 a 18/12/2017 e determinando a concessão de
aposentadoria especial desde a DER, em 5/2/2018.

Em suas razões recursais (Evento 19, RecIno1), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) no período de 1/7/2001 a 18/11/2003, o autor esteve exposto a ruído abaixo de
90 dB, descaracterizando a situação de especialidade, (ii) para os períodos com exposição
superior ao limite fixado na legislação, não foi observada a metodologia ou técnica prevista
em lei (NHO-01 da Fundacentro) e (iii) não foi informado o nível de exposição normalizada
(NEN). Contrarrazões do autor (Evento 22, CONTRAZ1).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
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profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 17



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 95/726

5000449-74.2018.4.02.5002 500000239607 .V9 JESX51415© JES10683

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 4/5/1989 a
1/2/1994, 19/1/1995 a 7/8/1996 e 10/9/1996 a 18/12/2017. A autarquia afirma que, entre
1/7/2001 e 18/11/2003, não houve exposição acima do limite permitido em lei e que, nos
demais períodos, não foram respeitadas as técnicas de aferição do agente ruído.

Quanto ao interstício de 1/7/2001 a 18/11/2003, pela análise do respectivo PPP
(Evento 1, PPP13), percebe-se que, realmente, a intensidade do agente ruído esteve abaixo
dos parâmetros vigentes à época. O documento informa a exposição no nível de 86,7 dB em
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todo o período de 1/7/2001 a 18/12/2017. Assim, considerando que, apenas a partir de
19/11/2003, houve redução do limite de toleância de 90 dB para 85 dB, deve ser afastada a
especialidade do intervalo discutido.

No que diz respeito aos intervalos anteriores a 19/11/2003, destaca-se que a
TNU, nos autos do Processo 0505614-83.2017.4.05.8300, representativo de controvérsia
(Tema 174), fixou que só a partir de 19/11/2003 a utilização da NHO-01 da Fundacentro se
tornou obrigatória como metodologia de aferição do agente nocivo ruído, conforme já
mencionado. Portanto, a análise do cumprimento da norma será feita a partir da data fixada.

Houve despacho (Evento 34, DESPADEC1) para que a parte autora
apresentasse o laudo técnico que embasou a emissão do PPP acostado aos autos, referente ao
intervalo posterior a 18/11/2003, o que foi devidamente atendido (Evento 37, LAUDO2).

O LTCAT informa, na descrição dos métodos de avaliação utilizados, que  a
norma (NHO-01) da Fundacentro foi utilizada como metodologia de avaliação da exposição
ocupacional ao ruído, o que coaduna com o entendimento fixado pela TNU ao decidir sobre
o Tema 174. Dessa forma, deve ser mantida a especialidade verificada de 19/11/2003 em
diante.

Assim, percebe-se que a especialidade das atividades exercidas pelo autor deve
ser afastada somente no período de 1/7/2001 a 18/11/2003, pelas razões já expostas. Nesse
cenário, com a exclusão do intervalo impugnado, nota-se que, na DER, ele contava com o
seguinte tempo contributivo:

Nome: VALDIR TEODORO DE SOUZA       

         

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -            1,40                  -     -    -    -

04/05/1989 01/02/1994                   1.735            1,00             1.735      4     9     1

19/01/1995 07/08/1996                     567            1,00                567      1     6   20

10/09/1996 31/03/1997                     203            1,00                203     -     6   21

01/04/1997 30/11/1997                     244            1,00                244     -     8     1

01/12/1997 30/06/2001                   1.308            1,00             1.308      3     7    -

19/11/2003 18/12/2017                   5.144            1,00             5.144    14     1     4

                         -            1,00                  -     -    -    -

         

 Total:             9.201    25     2   15

Ou seja, mesmo afastando parte do tempo considerado especial pela sentença,
nota-se que o autor reuniu tempo suficiente para usufruir de aposentadoria especial.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar parcial provimento a ele,
para afastar a especialidade no período de 1/7/2001 a 18/11/2003, mantendo-se a sentença
quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência, ante
o parcial provimento do recurso.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000239607v9 e do código CRC 4d51f0a5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001584-24.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLESIO FERRETI DE ABREU (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria especial à
parte autora, com DIB em 6/6/2018.

Em suas razões recursais (Evento 20 - PET1), a parte recorrente alega, em
síntese, que o exame do caso concreto revela que a parte requerente não logra êxito em
comprovar a efetiva exposição a ruído em níveis superiores aos que dispõe a legislação
previdenciária, de modo permanente, não intermitente ou ocasional, o que permite concluir
pela impossibilidade de conversão do tempo de serviço. Contrarrazões do autor (Evento 26
- CONTRAZ1). 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
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só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)
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Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o critério
quantitativo, a ser determinado por regulamentação administrativa. VI-
Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em comum
após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.
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(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de que
antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física
não precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na
Súmula nº 49 da TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos,
inclusive ruído. Aplica-se, por isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não
cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no
mesmo sentido do acórdão recorrido”. 5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não permanente
a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial posterior a
28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso,
impõe-se o reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no
período de 01/10/1986 a 28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta
Turma Nacional que imprima a sistemática prevista no art. 7º do Regimento
Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que versem sobre a
desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente insalubre
antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9.
Incidente parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que
prossiga no julgamento nos termos da premissa jurídica firmada neste
julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
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INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

A sentença reconheceu os seguintes períodos de trabalho como especiais, em
decorrência da exposição ao agente ruído: 1/3/1986 a 23/11/1987, 14/12/1987 a 27/7/1989,
1/8/1990 a 20/9/1991, 6/1/1992 a 6/7/1992, 4/1/1993 a 4/8/1995, 1/2/1996 a 14/8/2001,
15/8/2001 a 30/3/2002, 10/9/2002 a 3/1/2016 e 4/1/2016 a 14/11/2017. A autarquia afirma
que, em tais períodos, não houve exposição acima do limite permitido em lei. 

O primeiro período considerado (1/3/1986 a 23/11/1987) está amparado por PPP
(Evento 1, PPP15 e Evento 8, PROCADM3, p. 40-41), que indica a exposição a ruído em
intensidade de 93,2 dB, quando exercia a função de servente em setor de madereira, em
caráter habitual e permanente, de acordo com o que consta no item "descrição das atividades"
do PPP.

No segundo interstício (14/12/1987 a 27/7/1989), o autor  exerceu a atividade
de ajudante em setor de fundição de empresa metalúrgica, estando exposto a ruído de 100 dB
(Evento 1, PPP16 e  Evento 8, PROCADM3, p.46), de forma habitual/permanente, como
consta no item 15.4 do PPP.

Nos intervalos seguintes (1/8/1990 a 20/9/1991 e 6/1/1992 a 6/7/1992), 
conforme aponta o PPP (Evento 1, PPP20 e Evento 8, PROCADM3, p.48-49), houve
exposição no nível de 95 dB, de forma habitual, porém intermitente, no cargo de ajudante de
cortador, em setor de serraria, e 90 dB, de forma habitual/permanente, como polidor, em setor
de marmoraria. Ressalta-se o entendimento de que, para os períodos anteriores a 29/4/1995,
basta a exposição habitual ao agente, o que permite o enquadramento do labor entre 1/8/1990
a 20/9/1991 como especial.

Posteriormente (4/1/1993 a 4/8/1995), o autor esteve sujeito a ruído de 92 dB
(Evento 1, PPP17 e Evento 8, PROCADM3, p.50-51), de modo habitual/permanente (item
15.2 do PPP), quando exercia o cargo de polidor.

Para o período seguinte (1/2/1996 a 14/8/2001), o Perfil Profissiográfico
(Evento 1, PPP18 e Evento 8, PROCADM3, p. 52-53) aponta exposição, em caráter
permanente, a ruído em intensidade de 92 dB, enquanto a parte autora exercia a atividade de
polidor em empresa de mármores e granitos.
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Destaca-se que, para os intervalos mencionados até então, a legislação
pertinente estabelecia um limite de tolerência de 80 dB até 5/3/1997 e de 90 dB, entre
6/3/1997 e 19/11/2003. Dessa forma, os períodos devem ser considerados especiais.

Por outro lado, entre 15/8/2001 e 30/3/2002, a exposição ao agente ruído
alcançou 87 dB, segundo consta no PPP apresentado (Evento 1, PPP19 e Evento 1, PPP19,
p.54-55), o que está abaixo do limite de tolerância estabelecido para o interstício (90 dB).
Assim, deve ser afastada a especialidade verificada pela sentença.

Além disso, a sentença reconheceu a integralidade do período de 10/9/2002 a
3/1/2016 como especial. O autor esteve exposto a ruído em intensidade de 87 dB até
30/1/2003, de 90 dB entre 31/1/2003 a 13/12/2004, de 93,6 dB entre 14/12/2004 a 21/12/2013
e de 92,47 dB entre 22/2/2013 e 1/8/2016 (Evento 1, PPP21 e Evento 8, PROCADM3, p.56-
58).

Portanto, percebe-se que, no primeiro dos períodos, ou seja, entre 10/9/2002 e
30/1/2003, a exposição também foi inferior ao parâmetro legal (90 dB), o qual foi reduzido
para 85 dB somente a partir de 19/11/2003. Desse modo, resta afastada a especialidade do
intervalo, mantendo-se apenas para o período de 31/1/2003 a 1/8/2016.

Por fim, entre 2/8/2016 e 14/11/2017 (data de emissão do PPP), houve
exposição a ruído de 89,8 dB, de modo habitual/permanente, mantendo-se o caráter especial
observado pela sentença.

Com o afastando da especialidade nos períodos impugnados, nota-se que o
autor, na DER, reuniu o seguinte tempo contributivo:

Nome: CLESIO FERRETI DE ABREU       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -             1,40                  -      -     -     -  
01/03/1986 23/11/1987                     633            1,00                633      1     8   25
14/12/1987 27/07/1989                     592            1,00                592      1     7   14
01/08/1990 20/09/1991                     416            1,00                416      1     1   21
06/01/1992 06/07/1992                     183            1,00                183     -      6     1
04/01/1993 04/08/1995                     943            1,00                943      2     7    -  
01/02/1996 14/08/2001                   2.022            1,00             2.022      5     6   15
31/01/2003 14/11/2017                   5.402            1,00             5.402    14     9   18

         
 Total:           10.191    27   11     2

Assim, mesmo descaracterizada a condição de especialidade dos períodos
laborados de 15/8/2001 a 30/3/2002 e 10/9/2002 a 30/1/2003, nota-se que o autor reuniu
tempo suficiente para usufruir de aposentadoria especial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 18



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 105/726

5001584-24.2018.4.02.5002 500000230785 .V22 JESX51415© JES10683

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para afastar a especialidade nos períodos de 15/8/2001 a 30/3/2002 e 10/9/2002 a 30/1/2003,
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas ou
honorários de sucumbência, ante o parcial provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000230785v22 e do código CRC 8ff0cac2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5006514-88.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DIDIMO BARBOSA BURIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 16/2/1990 a 6/3/1992 e 29/4/1995 a 26/9/2017, além de determinar a concessão de
aposentadoria especial desde a DER em 30/1/2018.

Em suas razões recursais (Evento 22, PET1), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) a sentença não observou a legislação aplicável ao caso concreto,
especialmente quanto aos requisitos necessários para que o tempo de serviço fosse convertido
de especial para comum, (ii) atualmente não há possibilidade de enquadramento por categoria
profissional e (iii) a partir da edição do Decreto 2.172/1997, não há mais previsão do
cômputo da atividade de vigilante como especial.. Contrarrazões do autor (Evento 31,
CONTRAZ1).

VOTO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora,
entendendo que faria jus ao benefício de aposentadoria especial, em razão de estar
comprovada a alegada especialidade no exercício da função de cobrador de ônibus, de
16/2/1990 a 6/3/1992, e de vigilante armado, entre  29/4/1995 a 26/9/2017, sob a seguinte
fundamentação:

(...)

Nestes autos, a parte autora busca a concessão de aposentadoria especial, desde
a data do requerimento administrativo (DER: 30/01/2018). Para tanto, aduz que
exerceu atividade especial nos seguintes períodos:

1. 01/03/1987 a 11/06/1987 – Viação Alvorada Ltda. (transporte coletivo),
cobrador;

2. 01/09/1992 a 04/11/1993 – Viação Alvorada Ltda. (transporte coletivo),
cobrador;

3. 16/02/1990 a 06/03/1992 – União Transportes Coletivos Ltda., cobrador; e

4. 01/06/1994 a 30/01/2018 – VSG – Vigilância e Segurança em Geral Ltda.,
vigilante.
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O benefício requerido administrativamente (NB 42/185.557.608-0) foi
indeferido por falta de tempo de contribuição (Evento 1, INDEFERIMENTO6).
Na ocasião, o INSS computou como tempo especial os períodos compreendidos
entre 01/03/1987 a 11/06/1987, 01/09/1992 a 04/11/1993 e 01/06/1994 a
28/04/1995, apurando o tempo de contribuição do autor em 28 anos, 2 meses e
10 dias (fls. 9 e 10 do Evento 9, PROCADM5).

Logo, não há interesse de agir quanto à pretensão de reconhecimento de
trabalho sob condições especiais nos interstícios de 11/06/1987, 01/09/1992 a
04/11/1993 e 01/06/1994 a 28/04/1995.

Portanto, a questão controvertida cinge-se à análise da especialidade da
atividade de cobrador no período de 16/02/1990 a 06/03/1992 (União
Transportes Coletivos Ltda.) e de vigilante no período de 29/04/1995 a
30/01/2018 (VSG – Vigilância e Segurança em Geral Ltda.).

(...)

Alega o autor que no período de 16/02/1990 a 06/03/1992, prestado à empresa
União Transportes Coletivos Ltda., exerceu a atividade de cobrador de
transporte coletivo, conforme se verifica da anotação constante à fl. 12 da CTPS
n. 79.337, série 000 1/ES (fl. 7 do Evento 1, CPTS7).

É sabido que o tempo trabalhado na atividade de trocador de ônibus, até a
edição da Lei 9.032/1995, pode ser reconhecido como especial por simples
presunção legal, prevista no item 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64,
que classificava como penosa as atividades de motorista e cobradores de
ônibus, permitindo, desse modo, a contagem especial de tempo de serviço,
independentemente de exposição a agentes nocivos à saúde, bastando apenas
comprovar a profissão por qualquer meio de prova.

Portanto, o período de 16/02/1990 a 06/03/1992, deve ser computado como
tempo especial, por enquadramento no item 2.4.4 do quadro anexo ao
Decreto 53.831/64.

Referente à atividade de vigilante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que até 28.4.1995, é possível o reconhecimento da
especialidade dessa profissão por analogia à função de guarda, tida como
perigosa (código 2.5.7 - Anexo do Decreto n. 58.831/64), independentemente
do uso de arma de fogo.

De 28.4.1995 até 5.3.1997, a comprovação da sua especialidade passou a
depender da efetiva comprovação, por qualquer meio de prova, da exposição a
agentes prejudiciais à saúde ou integridade física – como uso de arma de fogo,
por exemplo. Sendo que a partir de 6.3.1997, essa comprovação dar-se-á
mediante apresentação de laudo técnico ou perícia judicial (ou elemento
material equivalente, como PPP).
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Ademais cabe ressaltar que, atualmente, mesmo após 5.3.1997 (vigência do
Decreto nº 2.172/97), é admitido o reconhecimento de tempo especial em
atividade meramente arriscada, como exemplo: dos vigilantes e eletricistas,
independentemente de previsão na legislação específica, desde que haja
demonstração a exposição a um agente capaz de deteriorar a saúde ou expor em
risco a integridade física (Recurso Especial 1.306.113/SC; DJe 07/03/2013) e
Agravo em Recurso Especial 623.928/SC - 2014/0311708-1; DJ 18/03/2015).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em afirmar que apesar dos
Decretos de n° 2.172/97 e de nº 3.048/99 não estabelecerem expressamente a
função de vigilante no rol de agentes nocivos à saúde ou integridade física, o rol
de atividades consideradas nocivas, estabelecidas em regulamento, é
meramente exemplificativo, havendo, assim, a possibilidade de se comprovar a
nocividade de uma determinada atividade por outros meios probatórios idôneos.

No caso dos autos, para comprovar a especialidade da atividade prestada à VSG
– Vigilância e Segurança em Geral Ltda., no cargo de vigilante, o autor juntou
aos autos Perfil Profissiográfio Previdenciário – PPP (fls. 3 e 4 do Evento 1,
PPP8).

Conforme o documento, no período de no período de 01/06/1994 a 26/09/2017
(data da emissão do PPP), o autor desempenhou a função de “vigilante”, no
setor operacional. Na parte de descrição das atividades, ainda, que tal função foi
exercida com utilização de arma de fogo – revólver calibre 38.

Logo, havendo informação nos PPP’s de utilização de arma de fogo durante
a jornada de trabalho, tal circunstância é suficiente para demonstrar a
periculosidade da atividade do autor, garantindo, desse modo, o
reconhecimento como especial.

Ainda, deve-se levar em contar que nos termos do art. 193 da CLT, a atividade
de vigilante consta como ‘atividade de risco’, ao estabelecer como operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego aquelas atividades que "implicam exposição permanente com
inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, bem como as funções que expõem
permanentemente o trabalhador a "roubos e outras espécies de violência
física nas atividades profissionais e de segurança pessoal ou patrimonial".

Destaco que embora o autor tenha requerido o reconhecimento da atividade de
vigilante no período de 01/06/1994 a 30/01/2018 (VSG – Vigilância e
Segurança em Geral Ltda.), ele só apresentou documentação hábil à
comprovação da especialidade da atividade até 26/09/2017, data da expedição
do PPP (fls. 3 e 4 do Evento 1, PPP8).

Assim, os períodos de 16/02/1990 a 06/03/1992 (União Transportes Coletivos
Ltda.) e 01/06/1994  a 26/09/2017 (VSG – Vigilância e Segurança em Geral
Ltda.), devem ser reconhecidos como tempo especial.
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Somados os períodos incontroversos já computados como tempo especial pelo
INSS (01/03/1987 a 11/06/1987, 01/09/1992 a 04/11/1993 e 01/06/1994 a
28/04/1995 – fls. 9 e 10 do Evento 9, PROCADM5) e os períodos ora
reconhecidos nessa condição (16/02/1990 a 06/03/1992 e 29/04/1995 a
26/09/2017), verifico que, até a data do requerimento administrativo (DER:
30/01/2018), o autor possui 26 anos, 10 meses e 8 diasde tempo de
contribuição, exercido em condições exclusivamente especiais, tempo suficiente
à concessão do benefício ora vindicado, qual seja, Aposentadoria Especial (25
anos), consoante se infere da tabela abaixo:

Nome: DÍDIMO BARBOSA BURIM
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias equivalentes a m d
01/03/1987 11/06/1987 103 1,00 103 - 3 12
16/02/1990 06/03/1992 750 1,00 750 2 - 20
01/09/1992 04/11/1993 430 1,00 430 1 2 4
01/06/1994 28/04/1995 332 1,00 332 - 10 28
29/04/1995 26/09/2017 8.187 1,00 8.187 22 5 5
 Total: 9.802 26 10 8

Dispositivo:

Ante o exposto, resolvo a lide da seguinte forma:

1. EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido
de reconhecimento do tempo especial laborado nos períodos de 01/03/1987 a
11/06/1987, 01/09/1992 a 04/11/1993 e 01/06/1994 a 28/04/1995;

2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS
a: (i) reconhecer como tempo especial os períodos de 16/02/1990 a 06/03/1992
e 29/04/1995 a 26/09/2017; (ii) conceder ao autor a aposentadoria especial,
desde a data do requerimento administrativo (DER: 30/01/2018);
e (iii) pagar as verbas não adimplidas desde então.

Como se observa, o INSS não impugnou especificamente os fundamentos da
sentença, que bem analisou as alegações das partes e todos os documentos apresentados nos
autos. Assim, como não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem
modificar a decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000238596v7 e do código CRC c76f946f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5001503-78.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALTINHO COUTINHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 1/9/1991 a 19/12/1996 e 22/10/1998 a 31/10/2017.

Em suas razões recursais (Evento 31 - RecIno1), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) não foi juntado, na via administrativa, nenhum documento para a
comprovação da especialidade das atividades desempenhadas pelo autor, (ii) o PPP referente
ao período de 22/10/1998 a 31/10/2017 e a declaração do sindicato da categoria para o
período de 1/9/1991 a 19/12/1996 foram juntados apenas judicialmente, (iii) a atividade de
vigia/vigilante não estava prevista no rol que permitia o enquadramento por categoria
profissional, constando apenas a atividade de guarda, (iv) a partir do Decreto nº 2.172, de
5/3/1997,  a atividade de guarda deixou de ser prevista como especial, (v) não deve ser
computado como serviço especial o período posterior a 5/3/1997, independente do uso de
arma de fogo, (vi) em relação ao período de 1/9/1991 a 19/12/1996, não foi apresentado PPP
pela empresa empregadora, sendo que o sindicato não está habilitado a fornecer o documento,
(vii) consta, no documento do sindicato, que o autor estava autorizado a portar arma de fogo,
mas não há prova efetiva de sua utilização e (viii) deve ser afastada a especialidade dos
perídos laborados como vigilante. Contrarrazões do autor (Evento 36 - CONTRAZ1).

VOTO

 A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPOESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE
GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU. NECESSIDADE DE
USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO
LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA
DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO
POSTERIOR À LEI Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº
2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a
Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a
qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item
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2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por
exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE
DE VIGILANTE ARMADO EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97.
RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO
PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL
NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao
entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela
via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à
aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts.
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201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos
não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da
atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a
garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da
especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que
comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional,
nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a
impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da atividade de
vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão
proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade
da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

No caso em exame, a CTPS do autor (Evento 19 - PROCADM1 - p.10 e 11)
demonstra que, entre 1/9/1991 e 19/12/1996, laborou como vigilante na empresa SEG -
Serviços Especiais de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. e, de 22/10/1998 a
31/10/2017, laborou na mesma função na empresa Visel Vigilância e Segurança Ltda.

Em relação ao interstício de 22/10/1998 a 31/10/2017, o  PPP (Evento 1
- PPP10 - p.1 e 2) demonstra que o autor exercia o cargo de vigilante, com as seguintes
atribuições: atendimento ao público em geral; vigiar dependências em áreas privadas, com a
finalidade de prevenir e controlar a movimentação de pessoas e outras irregularidades; zelar
pela segurança do patrimônio, pelo cumprimento das leis e regulamentos; realizar rondas
noturnas e diurnas diariamente; portava arma de fogo durante a jornada de trabalho, de
modo habitual e permanente.

Dessa forma, considerando que, ao contrário do que alega a autarquia, é
possível o reconhecimento da especialidade posteriormente à edição do Decreto nº 2.172, de
5/3/1997, caso seja demonstrada exposição a atividade nociva à integridade física, percebe-se
que o período laborado na Visel Vigilância e Segurança Ltda. se encontra devidamente
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amparado por PPP, que informa a utilização de arma de fogo, em caráter habitual e
permanente. Assim, havendo prova inequívoca do uso de arma de fogo, deve ser mantida a
especialidade reconhecida na sentença.

Quanto ao intervalo de 1/9/1991 e 19/12/1996, laborado na SEG - Serviços
Especiais de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., observa-se que há tão-somente início
de prova material, consubstanciado em PPP emitido pelo sindicato da categoria (Evento 1
- PPP10 - p.3).

No entanto, tendo em vista o encerramento das atividades empresariais
da empregadora, deve-se considerar a declaração do sindicato no sentido de que haveria uso
de arma de fogo no exercício da atividade de vigilante. Além disso, destaca-se que a
empresa se dedicava ao transporte de valores, evidenciando que, na atividade exercida,
necessariamente se fazia o uso de arma de fogo.

No mais, considerando que a sentença apenas determinou a averbação do tempo
laborado sob condições especiais, sem impor à autarquia a concessão de benefício
previdenciário, não há prejuízo quanto ao fato de os PPPs terem sido apresentados apenas na
fase judicial.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000230704v12 e do código CRC d8120e76.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0021488-90.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARTIEDIRIO MARTINS DE LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 22/10/2001 a 31/5/2009 e de 1/12/2014 a 3/9/2016, além de determinar a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, em 3/9/2016.

Em suas razões recursais (Evento 26, OUT44), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) a sentença reconheceu como tempo especial as atividades
desenvolvidas de 22/10/2001 a 31/5/2009 e de 1/12/2014 a 3/9/2016, na função de vigilante,
(ii) apenas a atividade de guarda era passível de enquadramento por categoria profissional,
conforme o item 2.5.7, Anexo III, do Decreto 53.831/1964, (iii) com o advento do Decreto
2.172/1997, a atividade de guarda/vigilante deixou de gerar contagem em condições
especiais, independente do uso de arma de fogo, (iv) desconsiderando o tempo de labor
especial, a parte autora não atingiu o tempo mínimo para a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição, (v) devem ser restituídos os valores recebidos por força de tutela
antecipada posteriormente revogada, consoante o entendimento do STJ no REsp
1.384.418/SC, e (vi) alternativamente, requer a aplicação da Lei 11.960/2009 para a definição
dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês), até que seja
definida a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947. Contrarrazões do autor
(Evento 30, OUT49).

VOTO

A Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 57 da
Lei 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com contagem de
tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de concessão de
aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria profissional, (ii) o
trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física só pode ser
computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e, consequentemente, (iii) a
efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei 9.032/1995, os Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.
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A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei 9.528/1997, o art. 58, §
1º, da Lei 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO
ESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE GUARDA,
NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU. NECESSIDADE DE USO DE
ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO
DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO. RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO
LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA
DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei n. 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO
POSTERIOR À LEI Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.
DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a
Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a
qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item
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2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por
exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE
DE VIGILANTE ARMADO EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97.
RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 22/10/2001
a 31/5/2009 e de 1/12/2014 a 3/9/2016. A autarquia, por seu turno, insiste que a atividade de
vigilante não pode ser considerada especial após o advento do Decreto 2.172/1997, o que se
afasta com base na fundamentação lançada anteriormente.

Destaca-se que, para a comprovação do caráter especial da atividade no
primeiro intervalo, o autor apresentou PPP (Evento 1, OUT12) indicando o labor na função
de vigilante, na empresa VSG - Vigilância e Segurança em Geral Ltda. Constam, na descrição
das atividades desempenhadas, as seguintes atribuições: inibir e prevenir qualquer tentativa
de ação criminosa contra os bens patrimoniais sob proteção, utilizando revólver calibre 38.

Além disso, para comprovar a especialidade entre 1/12/2014 e 3/9/2016, o autor
também apresentou PPP (Evento 1, OUT16) demonstrando a prestação de serviços na
atividade de vigilante para a empresa Esquadra Transporte de Valores e Segurança Ltda.,
atuando em agência do Banco Banestes, na unidade de Águia Branca.

Ainda, observa-se que, na descrição das atividades desempenhadas pelo autor,
atesta-se o seguinte: fazer segurança interna do estabelecimento através de rondas; controle
de entrada e saída de pessoas e veículos; cumprimento de normas internas; faz uso de lamar,
apito, revólver calibre 38 - Taurus, cassetete e colete à prova de balas; desempenhava suas
atividades de forma habitual e permanente, não ocasional e nem interminente.

No mais, a autarquia não informa, em sede recursal, qualquer vício capaz de
invalidar os PPPs apresentados. Portanto, havendo prova da utilização de arma de fogo, o que
corrobora com a caracterização da especialidade, deve ser mantida a sentença por seus
próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.
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O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000235577v8 e do código CRC 43ac1a7c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0013665-77.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GOMERCINO DOMINGOS DUARTE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os
períodos de 7/10/1976 a 6/6/1977, 6/7/1987 e 23/5/1991 e 25/12/1991 a 5/3/1997, com a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do segundo requerimento
administrativo (DER: 15/10/2015, fl. 15).

Em suas razões recursais (doc. 51 do Evento 53), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) com relação ao ruído, não há expressamente registrado que o trabalhador
esteve exposto de modo habitual e permanente ao suposto agente insalubre, sendo que, além
disso, o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, pois o
PPP não se refere à média ponderada, (ii) não há prova de que a apuração do ruído se deu
com base na metodologia prevista em lei,  (iii) em relação ao período reconhecido como
especial por exercício de atividade de vigilante, a atividade de guarda/vigilante deixou de ser
enquadrada como especial, visto que a periculosidade não consta entre os agentes
configuradores da especialidade do trabalho, não é agente químico, físico ou biológico, (iv)
para os períodos posteriores ao Decreto nº 2.172, de 5/3/1997 não cabe o enquadramento
como atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
na função de vigilante, independentemente do uso de arma de fogo, visto que somente os
agentes classificados como químicos, físicos ou biológicos passaram a ser considerados como
caracterizadores de atividade especial, (v) no que concerne aos períodos anteriores à edição
do Decreto 2.172, de 05/03/1997, os elementos probatórios constantes nos autos não
comprovam a periculosidade na atividade desempenhada pela Parte Autora, (vi) portanto, não
há direito ao enquadramento pretendido em relação aos períodos anteriores/posteriores ao
Decreto nº 2.172/1997, de 05/03/1997, e (vii) caso mantida a especialidade impugnada, deve
ser aplicada a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e
correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017 ou, subsidiariamente, a Lei nº 11.960
(29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR +
0,5% ao mês) até 25 de março de 2015, considerando que essa é forma definida por
Resolução do CJF,e, a partir de então, o IPCA-e. Contrarrazões do autor (doc. 62 do Evento
80). 

VOTO

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
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diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamentos dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01
da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo
constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a
respectiva norma"; 

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o
respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
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instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

No caso, a sentença reconheceu tempo especial de 7/10/1976 a 6/6/1977 em
razão de exposição a ruído com base no PPP de doc. 6 de Evento 1, que demonstra
a intensidade de 90,3 dB e a técnica utilizada para a apuração do agente (NHO-01 da
FUNDACENTRO). Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente somente
veio a ser exigida com a edição da Lei 9.032/1995. Assim, deve ser mantida a especialidade. 

Com relação aos demais períodos de 6/7/1987 e 23/5/1991 e 25/12/1991 a
5/3/1997, a sentença reconheceu tempo especial em razão de exercício de atividade de
vigilante. 

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPOESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE
GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU. NECESSIDADE DE
USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO
LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA
DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.

Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:
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PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO
POSTERIOR À LEI Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº
2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a
Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a
qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item
2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por
exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE
DE VIGILANTE ARMADO EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97.
RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO
PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA
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CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL
NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao
entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela
via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à
aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts.
201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos
não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da
atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a
garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da
especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que
comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional,
nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a
impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da atividade de
vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão
proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade
da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida em todos os períodos
impugnados pelo INSS. 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
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segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
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repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Por fim, no que tange  à multa aplicada na sentença em eventual
descumprimento da ordem de implantação do benefício por força da tutela provisória de
urgência, deve-se observar que a oportunidade de cumprimento espontâneo da medida
antecipatória da tutela foi conferida ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim
procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao
recorrente em sua indignação.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000231633v12 e do código CRC 8bb11fe1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0001851-34.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDA ROSSI DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo tempo de serviço especial
nos períodos de 2/12/1996 a 31/12/1996, 6/3/1997 a 28/3/2012, 5/11/2012 a 31/3/2015,
12/6/2015 a 13/9/2016 e 1º/11/2016 a 16/11/2017, convertendo-os em comum, e concedendo
à autora a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.677.433-1 com efeitos
retroativos a 7/6/2017, data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais (doc. 26 do Evento 41), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) embora o Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15 de fato preveja que o
simples manuseio de óleos minerais e de parafina é suficiente à caracterização da
insalubridade, tais atividades só mais recentemente foram objeto de enquadramento por
função na seara previdenciária, (ii) o  Decreto 53.831/1964 se limitou a falar da exposição
permanente a poeiras, gases, vapores, neblinas e fumos de tóxicos orgânicos, se remetendo ao
Regulamento Tipo de Segurança da OIT, ao passo que o Decreto 63.230/1968 (item 1.2.9), à
semelhança dos que se lhe seguiram, também se limitou a prever o enquadramento das
atividades referentes à fabricação de hidrocarbonetos, sendo que a manipulação apenas ganha
relevância no caso de substâncias altamente voláteis, como os solventes carbonados utilizados
em pintura a pistola (tolueno, xileno, cumeno, etc.), (iii) as expressões “óleos minerais” e
“parafina” não podem ser tomadas em sentido genérico e informal, uma vez que
compreendem uma ampla variedade de compostos, a maioria dos quais não é prejudicial à
saúde, alguns servindo, inclusive, como expediente para hidratantes e outros como laxativos,
(iv) os óleos minerais crus, naftalênicos (asfálticos) e parafínicos, como produtos diretos da
destilação do petróleo, assim como os derivados de processamentos mais simples, apresentam
características de agentes cancerígenos pelo contato com a pele, contudo, além de o seu
potencial carcinogênico ser reduzido, a presença desse tipo de compostos nos óleos de uso
industrial e comercial se restringe a casos bastante específicos, como na limpeza industrial de
metais – principalmente em razão de sua reutilização – , sendo mínima sua
representatividade, em termos de exposição ocupacional, se comparada aos óleos minerais
reprocessados, cujos efeitos sobre a saúde são praticamente nulos, (v) a  simples menção a
“hidrocarbonetos” não é suficiente para caracterizar a agressividade do agente, não devendo o
PPP ser levado em conta também nesse aspecto, (vi) a sentença  afastou a eficácia do EPI,
sob a alegação de que não houve a comprovação da eficácia, porém o PPP é reconhecido
como documento com presunção de legalidade e veracidade, (vii) o LTCAT só foi exigido
porque houve diferença entre dois PPPs apresentados pelo autor, porque, caso contrário,
apesar das alegações do INSS, a exigência do LTCAT é sempre afastada, argumentando que o
PPP é documento idôneo para comprovar os dados ali lançados, (viii) se o PPP é idôneo para
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comprovar a exposição a agentes agressivos, tem que ser idôneo para comprovar a eficácia do
EPI e (ix) para a atualização das parcelas, deve ser aplicada integralmente a Lei 11.960/2009.
Contrarrazões do autor de doc. 27 do Evento 43. 

 

VOTO

A sentença reconheceu o exercício de tempo especial nos períodos impugnados
sob os seguintes fundamentos:

(...) O INSS já admitiu no processo administrativo o enquadramento de
atividade especial no período de 1º/1/1997 a 5/3/1997 (fl. 54). A controvérsia,
portanto, se restringe aos períodos de 1º/4/1986 a 6/6/1986, 20/6/1988 a
30/9/1992, 1º/3/1995 a 31/12/1996 e 6/3/1997 a 7/6/2017. 

Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de
duas formas: 1º) por exposição a agentes nocivos à saúde, conforme
classificação constante do Código 1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº 83.080/79; 2º) mediante enquadramento
por categoria profissional, conforme classificação constante do Código 2.0.0 do
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo II do Decreto nº 83.080/79. 

O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de
29/4/1995, quando entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou a
condicionar a contagem do tempo de serviço especial à comprovação da efetiva
exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, de
modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, § 4o , da
Lei nº 8.213/91). E a exigência de comprovação da efetiva exposição é
incompatível com a presunção de insalubridade que até então se admitia em
razão do mero exercício de determinada profissão. 

A autora alegou que exerceu as atividades de “Oleira” e “Serviços gerais” (fl.
2). Tais atividades não estão classificadas no quadro anexo ao Decreto nº
53.831/64 nem no Anexo II do Decreto nº 83.088/79. Logo, é inviável o
enquadramento por categoria profissional. 

Resta analisar a possibilidade de enquadramento por exposição a agentes
nocivos. Nesse caso, é imprescindível a exibição de formulário técnico (SB-40,
DSS-8030, PPP) ou laudo técnico pericial subscrito por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho. 

No curso da demanda, a empregadora esclareceu a divergência entre os PPPs
anteriormente emitidos e exibiu novo PPP retificado, acompanhado dos laudos
técnicos periciais que o embasaram (fls. 96-103). As partes não impugnaram o
novo documento.
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Descarto de plano a possibilidade de enquadramento nos períodos de 20/6/1988
a 30/9/1992 e de 1º/3/1995 a 1º/12/1996, porque o PPP não indica exposição a
nenhum fator de risco nesses períodos (fl. 97, item 15). 

Em relação ao período de 2/12/1996 a 11/5/2016, o PPP informa que a autora
exerceu o cargo de Oleira Prensista, ficando exposta a “Hidrocarboneto e outros
compostos do carbono (oleina/óleo diesel)” (item 15.4). 

O código 1.2.10 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 classificava como nocivos
os “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”. Esse enquadramento
abrange as atividades exercidas até 5/3/1997, enquanto manteve vigência o
quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64. A partir de 6/3/1997, entrou em vigor o
Anexo IV do Decreto nº 2.172/97, sucedido pelo Anexo IV do Decreto nº
3.048/99, cujo Anexo IV, no código 1.0.7, classifica carvão mineral e seus
derivados como agentes químicos nocivos à saúde e prevê, na alínea b, que a
utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos
25 anos de serviço. 

No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78, consta, no
tópico dedicado aos “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”, que a
manipulação de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos caracteriza
hipótese de insalubridade de grau máximo: 

Insalubridade de grau máximo 

Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo
queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins. 

Insalubridade de grau médio 

Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou
em limpeza de peças Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob
pressão (nebulização). 

Por isso, a Turma Nacional de Uniformização uniformizou o entendimento de
que a manipulação de óleos e graxas pode configurar condição especial de
trabalho para fins previdenciários: 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. MANIPULAÇÃO DE ÓLEOS E
GRAXAS. 1. A manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar
condição especial de trabalho para fins previdenciários. 2. O código 1.0.7 do
Anexo IV dos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e
seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que
a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial
aos 25 anos de serviço. 3. No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria
MTb nº 3.214/78, consta, no tópico dedicado aos “hidrocarbonetos e outros
compostos de carbono”, que a manipulação de óleos minerais caracteriza
hipótese de insalubridade de grau máximo. 4. Pedido parcialmente provido
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para anular o acórdão recorrido e uniformizar o entendimento de que a
manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de
trabalho para fins previdenciários. Determinação de retorno dos autos à turma
recursal de origem para adequação do julgado. (TNU, PEDILEF
2009.71.95.001828-0, Rel. Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES, DJU
04/07/2012) 

Por outro lado, o INSS apontou que os PPPs informam o uso de EPI eficaz em
relação ao fator de risco óleo mineral. Realmente, os PPPs exibidos informam o
fornecimento de EPI eficaz em relação ao agente nocivo hidrocarboneto.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) 664.335, com repercussão geral reconhecida, tendo fixado
duas teses jurídicas. Na primeira tese, ficou decidido que “o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual
(EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à
concessão constitucional de aposentadoria especial”. A outra tese é a de que,
“na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a
aposentadoria”. 

Portanto, excluída a hipótese de exposição ao agente nocivo ruído, o uso de
equipamento de proteção individual (EPI) pelo trabalhador afasta o direito à
aposentadoria especial, mas somente se ficar tecnicamente comprovada em
laudo técnico pericial a eliminação total dos efeitos agente nocivo à saúde. A
simples afirmação de EPI eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário não
basta para descaracterizar de forma absoluta a condição especial de trabalho,
embora forme indício dessa descaracterização. 

Antigamente, a lei não exigia laudo técnico para comprovar exposição do
segurado a agentes insalubres. Bastava o Formulário de Informações sobre
Atividades com Exposição a Agentes Agressivos (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-
8030, documentos equivalentes ao atual PPP). A Lei nº 9.032/95 passou a
condicionar a contagem do tempo de serviço especial à comprovação da efetiva
exposição a agentes agressivos a saúde, de modo habitual e permanente.
Entretanto, não especificou a forma de comprovação. Assim, a Lei nº 9.032/95
apenas extinguiu a possibilidade de enquadramento por categoria profissional,
mas a prova da exposição a agentes nocivos ainda podia ser feita com SB-40.
Foi a MP 1.523/96 (publicada em 14/10/96) que instituiu a exigência de laudo
técnico. Essa norma com força de lei não pode retroagir prejudicialmente ao
segurado. O tempo de serviço há de ser qualificado, em comum ou especial,
conforme a lei vigente na época em que o segurado desempenhou a atividade.
Assim, a exposição a hidrocarbonetos antes de 14/10/1996 pode ser
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comprovada mesmo sem laudo técnico pericial. Por isso, o PPP emitido sem
apoio em laudo técnico tem validade para provar exposição a hidrocarbonetos
antes de 14/10/1996. 

Por outro lado, em relação ao período posterior a 14/10/1996, é indispensável a
exibição do laudo técnico que deu suporte ao preenchimento do PPP na parte
referente à exposição a óleos minerais e graxa. 

A empregadora exibiu os LTCATs que embasaram o PPP (fls. 102-103) Os
LTCATs não demonstram a eficácia do EPI para a neutralização da nocividade
da exposição a óleos minerais e graxa. Por isso, a informação de EPI eficaz no
PPP deve ser desprezada. 

Quanto ao período de 12/5/2016 a 16/11/2017, o PPP informa exposição a ruído
em nível médio equivalente a 92,8 dB(A) (fl. 97). 

O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa
determinado limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do
tempo. Conforme a legislação previdenciária vigente na época da prestação do
serviço, considera-se tempo de serviçoespecial aquele durante o qual for
comprovada a exposição do segurado a ruído em nível equivalente de pressão
sonora superior a: 

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64 90 dB(A) 

entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e
3.048/99 85 dB(A) 

a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99 

No período em análise, o nível médio de pressão sonora extrapolava o limite de
tolerância estipulado pela legislação vigente. 

Assim, em princípio, caberia reconhecer tempo de serviço especial (em parte
por exposição a óleo mineral, em parte por exposição a ruído) em todo o
período de 2/12/1996 a 16/11/2017. 

Contudo, a autora recebeu auxílio-doença previdenciário nos períodos de
29/3/2012 a 4/11/2012, 1º/4/2015 a 11/6/2015 e 14/9/2016 a 31/10/2016 (fl.
57). 

O reconhecimento de atividade especial pressupõe exposição a agentes nocivos
à saúde. Enquanto não trabalha, o segurado naturalmente fica sem se expor a
agentes nocivos. Logo, a regra é não computar tempo de serviço especial nos
períodos de afastamento do trabalho. Entretanto, há exceções a essa regra. Nos
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casos em que o segurado estava trabalhando sob condições especiais no dia
imediatamente anterior ao afastamento do trabalho, cabe reconhecer atividade
especial nas seguintes situações: 

 nos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive
férias, 

� nos períodos de afastamento decorrentes de gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, desde que decorrentes de acidente de trabalho; 

� nos períodos de recebimento de salário-maternidade. 

Isso está previsto no parágrafo único do art. 65 do Decreto nº 3.048/99
(acrescido pelo Decreto nº 4.882/2003): 

“Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso
determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento
decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade,
desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade
considerada especial.” 

Especificamente no caso de auxílio-doença, somente quando decorre de
acidente de trabalho é que cabe enquadramento de atividade especial. Conforme
lições de Direito do Trabalho, durante o período em que o segurado fica
afastado percebendo auxílio-doença previdenciário, o contrato de trabalho fica
suspenso. Como o segurado não frequenta o ambiente de trabalho, não se expõe
aos agentes nocivos à saúde. Em contrapartida, no afastamento por acidente do
trabalho, ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o período de
afastamento em gozo de benefício é considerado como de efetivo trabalho. O
contrato não sofre paralisação (suspensão), vigorando plenamente em relação ao
tempo de serviço, inclusive para efeito de presumir a exposição a agentes
nocivos à saúde.

Assim, reconheço tempo de serviço especial apenas nos períodos de 2/12/1996 a
28/3/2012, 5/11/2012 a 31/3/2015, 12/6/2015 a 13/9/2016 e 1º/11/2016 a
16/11/2017. (...)

Consta, no PPP, apresentado que a autora, no exercício da atividade de oleira
prensita, de 2/12/1996 a 11/5/2016, estave exposta a  hidrocarboneto e outros compostos do
carbono (oleína/óleo diesel). As atividades consistiam em "operar prensas durante as
atividades de fabricação de materias cerâmicos, untar os blocos de barro que estão nas
esteiras e colocá-los nas prensas, retirar  o material acabado das prensas e outros serviços
afins".

 O código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 prevê a especialidade
por exposição a BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação,
quando no exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma
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regulamentar prevê que a exposição é significativamente nociva): (a) produção e
processamento de benzeno, (b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses
orgânicas e na produção de derivados, (c) utilização de benzeno como insumo na extração de
óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas,
tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, (e) produção e utilização de clorobenzenos e
derivados, (f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha, e (g) fabricação e
recauchutagem de pneumáticos.

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo
mencionado apenas  na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).  O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o
diisocianato de tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é
mencionado apenas na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11,
Quadro 1).

O Anexo 13 da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos
nocivos da seguinte forma:

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: Destilação do alcatrão da hulha.
Destilação do petróleo. Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos
minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.
Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados,
derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de
hidrocarbonetos cíclicos. Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e
solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO: Emprego de defensivos
organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD
(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC
(hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros. Emprego de defensivos
derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos
aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados
tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais,
adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas).
Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou
em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para
impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes,
colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de
hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob
pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em
solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Não obstante, é necessário deixar claro que todas essas normas só dispensam a
aferição de quantidade porque estabelecem um rol taxativo das atividades em que a exposição
aos hidrocarbonetos é significativamente nociva à saúde do trabalhador. Ou seja, a NR-15 e
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os Decretos estabeleceram esse elenco de atividades como parâmetro do que deve ser
considerado exposição permanente para caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros
verificados no exercício dessas atividades, não se atinge a exposição a uma quantidade do
agente suficiente para a especialidade. Atividades que não guardam a menor proximidade
com as questões elencadas, e nas quais o nível de exposição é notoriamente muito menor, não
se deve reconhecer a especialidade.

 O benzeno é agente nocivo previsto no item 1.0.3 do Decreto n. 3.048/1999. A
NR-15 estabelece que a insalubridade ao benzeno será constatada independentemente de
concentração ou limite de tolerância, ou seja, por mera avaliação de sua presença no ambiente
de trabalho (item 15.1.3, Anexo 13 e Anexo 13-A).

Assim, a presença no ambiente do trabalho de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, será suficiente para a comprovação de efetivada exposição do trabalhador (Decreto
n. 3.048/1999, art. 68, § 4°, com redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013).

 É bom deixar claro também que, para a caracterização de períodos com
exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na
Portaria Interministerial n. 9, de 7/10/2014, Grupo 1, que possuem CAS e que estejam
listados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, será adotado o critério qualitativo, não
sendo considerados, na avaliação, os equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma
vez que estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer
técnico da FUNDACENTRO de 13/7/2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n.
3.048/1999 (IN/INSS n. 77, de 21/1/2015).

Ora, o benzeno, por exemplo, é reconhecidamente agente cancerígeno (CAS
000071-43-2) e não se sujeita a limite de tolerância, nem há equipamento de proteção
individual ou coletiva capaz de neutralizar sua exposição, como reconhecido pela autarquia e
pelo MTE na própria portaria interministerial que publicou a Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos.

 Com base nessas premissas, a TNU afirmou que a caracterização de
especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é
quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).

Dessa maneira, ainda que o PPP não especifique a intensidade da exposição ao
agente nocivo, as atividades desempenhadas, assim como o  ambiente do trabalho, não
deixam dúvidas da nocividade das condições laborais e, consequentemente, da especialidade.

A descrição das atividades da autora, no PPP, não deixam dúvidas a respeito do
contato habitual e permanentemente a oleína/óleo diesel, o qual, por inalação ou contato com
a pele, é comprovadamente causador de vários tipos de câncer. 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do Processo n. 5006019-50.2013.4.04.7204/SC, em sessão no dia 17 de
agosto/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 23



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 139/726

0001851-34.2018.4.02.5050 500000231801 .V11 JES10515© JES10683

para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, dando direito a contagem de tempo
especial para fins de previdenciários e, com isso, firmou a tese de que “a redação do art. 68, §
4º, do Decreto nº 3.048/1999 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação
de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1)
desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela
existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual)”.

Assim, deve ser mantida a especialidade no período impugnado pelo INSS. 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
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pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Por fim, no que tange  à multa aplicada na sentença em eventual
descumprimento da ordem de implantação do benefício por força da tutela provisória de
urgência, deve-se observar que a oportunidade de cumprimento espontâneo da medida
antecipatória da tutela foi conferida ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim
procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao
recorrente em sua indignação.
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000231801v11 e do código CRC fecb2914.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5000351-92.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAIMUNDO LUIZ NETO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo  INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a conversão do tempo de exercício do
cargo de vigilante após 1997, tendo em vista que o REsp 1.306.113, julgado em 2012 e citado
pela TNU, trata do agente especial eletricidade. 

VOTO

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da especialidade do
período laborado pelo autor como vigilante, inclusive após a edição do Decreto 2.172/1997,
com base no entendimento da TNU (Tema 128). 

Não obstante, a  1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de
uniformização de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A
decisão foi proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que
afirmou, em seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à
aposentadoria especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em
risco a sua saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE, COM OU SEM
USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS.
57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS.
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO
PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA
LEI 8.213/1991). INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO
SEGURADO PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao
entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela
via da periculosidade.
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2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à
aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts.
201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos
não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da
atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz
a garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da
especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que
comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional,
nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a
impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da atividade de
vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o
acórdão proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da
especialidade da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art. 1.023 do
CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem
somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer o recurso e a ele negar provimento. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000256271v3 e do código CRC 4fee856d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5004084-66.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES DA VITORIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto autor em face da sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial, que objetiva o reconhecimento de tempo especial. Em suas
razões recursais (doc. 59 do Evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que (i) requereu
o reconhecimento da insalubridade nos períodos de 11/9/1981 a 1/11/1990 em que trabalhou
na empresa Carioca Christiani Nielsen Engenheiros S/A e de 27/4/1993 a 26/5/1993 em que
trabalhou na empresa Duplex Engenharia Ltda., ambas na função de servente de pedreiro, (ii)
o pedido foi julgado improcedente sob o entendimento de que o recorrente não comprovou
que os trabalhos teriam sido exercidos sob as condições especiais exigidas pelo referido
código 2.3.3 do Anexo ao Decreto 53.831/1964, ou seja, construção de edifícios, barragens,
pontes e torres, (iii) quanto ao enquadramento no código 2.3.3 do Decreto 53.831/1964, o
termo “edifício de construção civil” não é um conceito limitado somente às construções que
envolvam mais de um pavimento, tendo em vista que o sentido do substantivo é indicar a
obra, resultado das atividades humanas de erguer imóveis destinados a uso residencial ou
comercial, (iv) tal atividade envolve, portanto, as fundações, os alicerces, as paredes, o piso, o
teto, o reboco, os revestimentos e o acabamento, (v) o fundamento do código referido é a
periculosidade, que está presente não só em obras com mais de um pavimento, mas sim em
qualquer obra da construção civil, dado os riscos de desabamento de uma parede, de cair o
teto, ou até mesmo do trabalhador cair da cobertura do pavimento único, (vi)  o manuseio de
cimento, embora tal elemento não esteja especificamente citado como agente nocivo nos
Decretos 53.381/1964 e 83.080/1979, que regem quanto ao período, a exposição do segurado
para fins de reconhecimento da atividade especial, mas somente a atividade de fabricação de
cimento (código 1.2.12 do Anexo I do Decreto 83.080/1979), pode ser reconhecida sua
nocividade em face da composição altamente prejudicial desse material à saúde, (vii) quanto
aos períodos de 27/6/2000 a 7/1/2003 e de 10/1/2014 a 17/11/2014 em que laborou na área
portuária, foi julgado improcedente sob o entendimento de que não restou demonstrada a
habitualidade e permanência na exposição aos agentes insalubres, (viii) o PPP juntado aos
autos na inicial comprovou a exposição do recorrente ao nível de ruído superior ao permitido,
e de forma habitual, durante o período acima, (ix) os trabalhadores avulsos ficam à disposição
para exercer atividades oferecidas dia a dia, sendo que são obrigados a ter uma frequência
mínima de 22 trabalhos mensais, para não perderem o registro, (x)  pelo PPP juntado aos
autos, comprova que exerceu várias atividades de estivador, (xi) somente quatro das funções
estão dentro do limite estabelecido em lei, as demais estão bem superiores,
(xii)  diferentemente do que consta na sentença, restou devidamente comprovada a
habitualidade e permanência na exposição aos agentes nocivos, (xiii)  a legislação que rege o
trabalhador portuário avulso prevê que tem que ter 22 trabalhos mensais, sendo que 8 dias por
mês é considerado descanso legal, (xiv) habitual é a atividade em que o trabalhador submete-
se a circunstâncias ou condições insalubres e perigosas como atribuição legal do seu cargo
por tempo superior à metade da jornada de trabalho semanal, (xv) o Decreto n. 4.882 põe fim
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ao entendimento restritivo e equivocado do INSS, ao conceituar a permanência (dando agora
nova redação do art. 65 do Decreto n. 3.048/1999), como o trabalho “no qual a exposição do
empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação de serviço”, (xvi) desapareceu a menção da exigência de
exposição durante toda a jornada, sendo substituída pela referência a exposição
“indissociável”, (xvii) havendo agente nocivo ao qual o trabalhador esteja exposto, como
dever inerente a sua função, em que há obrigação de trabalhar em local sujeito a risco a sua
saúde ou integridade física de tal forma que faça parte de sua rotina, é o suficiente para
caracterizar atividade permanente, (xviii) o calor proveniente de fonte natural também dá
ensejo a reconhecimento da insalubridade, conforme decisão da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), (xix) encontra-se caracterizado que a
exposição  era de forma habitual e permanente aos referidos agentes nocivos, durante todo o
período constante na inicial, razão pela qual a sentença tem que ser revista, e (xx) a recorrida
não impugnou o PPP especificamente, razão pela qual não há necessidade de laudo técnico,
devendo as informação contidas em tal documento serem considerados verdadeiras, conforme
decisão do STJ.

Contrarrazões do INSS de doc. 60 do Evento 36. 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 25



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 147/726

5004084-66.2018.4.02.5001 500000241853 .V32 JES10515© JES10683

só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)
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Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.
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(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
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há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)

(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)
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O autor, na inicial, requereu o reconhecimento da insalubridade nos períodos de
11/9/1981 a 1/11/1990 em que trabalhou na empresa Carioca Christiani Nielsen Engenheiros
S/A e de 27/4/1993 a 26/5/1993 em que trabalhou na empresa Duplex Engenharia Ltda.,
ambas na função de servente de pedreiro, com base no código 2.3.3 do Anexo ao Decreto
53.831/1964.

Para haver o enquadramento no item 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964
("perfuração, construção civil e assemelhados/edifícios, barragens, pontes/trabalhadores em
edifícios, barragens, pontes, torres”) não basta que o segurado trabalhe como pedreiro
ou servente, mas que efetivamente labore na perfuração, construção civil ou assemelhados em
edifícios, barragens, pontes ou torres. 

Para demonstrar o alegado, o autor apresentou a CTPS de doc. 12 do Evento 1
demonstrando que, de 11/9/1981 a 5/11/1990, laborou como servente na empresa Christiani
Nielsen Engenheiros S/A, dedicada ao ramo de contrução civil; e que, de 27/4/1993 a
26/5/1993, laborou como servente na empresa Duplex Engenharia Ltda., também decidada ao
ramo de construção civil. Todavia,  não há prova de que teria laborado "na
perfuração, construção civil ou assemelhados em edifícios, barragens, pontes ou torres".
Ora, a simples menção ao labor como servente em construção civil não é bastante para
presumir o exercício da atividade prevista no tem 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964.

Assim, deve ser mantido indeferimento do pedido com relação ao
reconhecimento de tempo especial de 11/9/1981 a 5/11/1990 e 27/4/1993 a 26/5/1993. 

O autor impugna, ainda, os períodos de 27/6/2000 a 7/1/2003 e de 10/1/2014 a
17/11/2014, em que, segundo ele, esteve exposto a agentes insalubres de forma habitual e
permanente.

Para demonstrar o alegado, apresentou o  PPP de doc. 9 do Evento 1
demonstrando que, nos períodos citados, exerceu 11 atividades de estiva e esteve exposto a
diversos agentes nocivos à saúde, dentre eles ruído, poeira, dióxido de enxofre, poeira de
manganês, poeira de ferro, poeira SIO2, calor, dentre outros. 

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de estivador (gênero), registre-se que a atividade de trabalhador avulso portuário (estiva e
armazenagem) é passível de enquadramento profissional, nos termos do código 2.5.6 do
Decreto 53.831/1964, e código 2.4.5 do Decreto 83.080/1979.

Quanto ao período posterior à Lei 9.032/1995, deve-se observar que o
trabalhador avulso exerce diversas funções de estiva (gênero) no OGMO (Órgão Gestor de
Mão-de-Obra), inclusive para diversas empresas distintas (guincheiro, operador de máquinas,
motorista, operador de empilhadeira, contramestre, manobreiro, operador de guindaste,
dentre outras), sendo que, para algumas delas, o nível de exposição a determinado agente
nocivo à saúde (concentração/intensidade) não ultrapassa o limite permitido em lei. E, em
razão disso, geralmente, afasta-se tal categoria do reconhecimento do tempo trabalhado como
especial por ausência de permanência (não intermitência) da efetiva exposição aos agentes
insalubres, com base no art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991:
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§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Vale frisar que, porém, a exigência de habitualidade e permanência da exposição
sob agentes nocivos somente, por outro lado, foi trazida pela Lei 9.032/1995, não sendo
aplicável assim tal exigência aos períodos trabalhados anteriores à sua publicação
(29/4/1995).

De fato, o trabalhador de estiva não possui vínculo empregatício, ostentando a
qualidade de trabalhador avulso. Diferente do empregado, não se presume a habitualidade e a
permanência para os avulsos, em razão da não obrigatoriedade de comparecimento ao serviço
(habitualidade), que é própria para os trabalhadores com vínculo empregatício. Por isso, é
determinante, para a consideração da habitualidade da exposição a agentes insalubres, a
apresentação, pelo trabalhador avulso, do documento denominado engajamento individual,
através do qual se pode extrair as informações confirmando a função (ou funções)
desempenhada pelo trabalhador ao longo do mês (dia a dia).

Deve-se deixar claro que  não se trata da observação do requisito habitualidade
(ou indissociabilidade), pois não é necessário que o trabalhador permaneça toda a jornada
diária de trabalho exposto ao agente nocivo, mas é necessário que ele comprove a exposição
ao menos em algum período do dia. Isso porque a essência do segurado avulso (OGMO) é
justamente a intermitência de ocupações, bem como a eventualidade de seu desempenho,
podendo o segurado, a sua escolha, inclusive, deixar de comparecer por diversos dias ao
trabalho e ainda assim manter seu vínculo. Tais faltas, por óbvio, não são registradas nos
PPPs respectivos; pelo contrário, aparecem como de efetivo trabalho e exposição.

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";

(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia
empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido
como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT),
para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
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colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos laborados a
partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.
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Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, Relator Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJ: 5/12/2014.

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses: Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito
à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

Quanto ao período de 27/6/2000 a 7/1/2003, nota-se que o autor exerceu a
atividade de CAPATAZIA/MANOBREIRO, com exposição a ruído em intensidade de 75,0
dB, de CAPATAZIA/MOTORISTA com exposição a ruído em intensidade de 75,0 dB; de
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CAPATAZIA/OPERADOR DE EMPILHADEIRA, com exposição a ruído de 93,6 dB (e
outros agentes químicos); e de CAPATAZIA/TRABALHADOR DE CAPATAZIA, com
exposição a ruído de 89,4 dB (e outros agentes químicos). Em análise ao engajamento
individual do autor, nota-se que ele desenvolveu, no período em questão, com maior
frequência (quase 100% do tempo), a atividade de CAPATAZIA/TRABALHADOR DE
CAPATAZIA, na qual houve exposição a ruído em intensidade acima do limite legal, o que
demonstra a sujeição de forma habitual e permanente ao agente físico. 

Faz, portanto, o autor jus ao reconhecimento de atividade especial no período
de 27/6/2000 a 7/1/2003.

Com relação ao período de 10/1/2014 a 17/11/2014, o documento em análise
demonstra que, nesse período, o autor exerceu a atividade de CAPATAZIA/BALANCEIRO,
com exposição a ruído de 65,0 dB; de CAPATAZIA/LONAMENTO, com exposição a ruído
de 81,8 dB; de CAPATAZIA/MANOBREIRO, com exposição a ruído de 75,0 dB; de
CAPATAZIA/MOTORISTA, com exposição a ruído de 75,0 dB; de
CAPATAZIA/OPERADOR DE EMPILHADEIRA, com exposição a ruído de 93,6 dB; de
CAPATAZIA/TRABALHADOR DE CAPATAZIA, com exposição a ruído de 89,4 dB; e de
ESTIVADOR, com exposição a ruído de 100,3 dB.  Em análise ao engajamento individual do
autor, nota-se que ele desenvolveu, no período em questão, predominantemente, as atividades
de APATAZIA/OPERADOR DE EMPILHADEIRA e CAPATAZIA/TRABALHADOR DE
CAPATAZIA, nas quais houve exposição a ruído em intensidade acima do limite legal, o que
demonstra a sujeição de forma habitual e permanente ao agente físico. 

Assim, faz o autor jus ao reconhecimento de atividade especial de 10/1/2014 a
17/11/2014.

Com o reconhecimento de tempo especial, deve o INSS proceder à revisão da
RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar parcial provimento a ele,
reconhecendo tempo especial de 7/6/2000 a 7/1/2003 e de 10/1/2014 a 17/11/2014 e
determinando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição de
NB 42/150.368.038-7 do autor, com efeitos financeiros desde 17/11/2014. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000241853v32 e do código CRC 68568d9c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000570-68.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SONIA MARIA SCHIAVO SABADINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA
PELO STF NO RE 631.240. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ÚLTIMA
ATIVIDADE URBANA. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA A
PARTIR DE JANEIRO DE 2018. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 1
/DIRBEN/PFE/INSS, DE 4/01/2018. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM
QUALQUER DOCUMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL
PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 11)
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de
interesse de agir.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria
por idade (híbrida), com o cômputo de tempo de labor urbano com o de rural.

Contudo, entendeu o juízo a quo que restou ausente interesse de agir, sob o
fundamento que a autora não apresentou, na via, administrativa, a documentação referente ao
labor rural.

A autora, em suas razões recursais (evento 15), alega, em síntese, (i) se o CNIS,
constante do Sistema do INSS constatou que existiam tão somente meses de labor urbano,
deveria exigir documentação (rural ou urbana) para provar o tempo restante para se atingir os
180 meses; e (ii) que apresentou ao INSS todos os documentos de que dispunha. 
Contrarrazões apresentadas (Evento 20).Portanto, em se tratando de aposentadoria híbrida,
não deve prevalecer a sentença que indefere a inicial em razão da ausência de requerimento
administrativo prévio, em período anterior a janeiro de 2018.

VOTO

Eis o teor da sentença:
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Dispensado o relatório.

Decido.

O INSS promoveu alegação no sentido de inexistir início de prova material eficaz.

Em verdade, verifica-se que a parte autora não juntou na via administrativa os mesmos
documentos que juntou na via judicial. Examinando o processo administrativo (Evento 9,
PROCADM2) é possível observar que a Requerente não apresentou qualquer documento
tendente a comprovar o labor rurícola. 

Com efeito, quando a parte deixa de juntar documento na via administrativa, impedindo a
análise por parte do INSS, há evidente supressão da via administrativa, o que equivale à falta
de requerimento administrativo.

Nesse sentido, há de se reconhecer a ausência de interesse de agir.

Dispositivo

Do exposto, reconheço a ausência de interesse de agir e julgo extinto o processo sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Pois bem. A autora, em seu recurso, aduz que todos os documentos foram
apresentados à Autarquia Previdenciária, sem contudo, comprovar o alegado.

Além disso, depreende-se da análise do processo administrativo constante nos
autos (Evento 9, PROCADM2) a ausência de qualquer documentação referente ao trabalho
campesino da autora. Tampouco apresentou qualquer comprovação que teria requerido, na via
administrativa, averbação do tempo rural, não sendo possível suprimir a análise
administrativa prévia.

Apenas a partir de janeiro de 2018, o INSS está obrigado a analisar pedidos de
aposentadoria híbrida "independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional
desenvolvida – rural ou urbana – ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento
dos requisitos...". É o que dispõe o item 1 do Memorando-Circular Conjunto nº 1
/DIRBEN/PFE/INSS, de 4/01/2018.

No entanto, pela leitura do processo administrativo em análise, não era possível
apurar quais os períodos rurais que a Autora pretendia averbar, uma vez que não foi juntado
qualquer documentação a este título, em especial, a Declaração do Sindicato Rural.

Com efeito, observa-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato novo
ou argumento capaz de infirmar a tese acolhida na sentença e que ora se confirma, motivo
pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Voto por conhecer do recurso da parte autora e, no mérito, negar provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade da
justiça nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000177357v6 e do código CRC b487dbec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001563-51.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARINETTE KNAAK (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE
RURAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NO PERÍODO DE 19/07/2010 ATÉ A
DER. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBLIDADE.
DOCUMENTOS DO CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO PODEM
SER APROVEITADOS COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO
CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.  CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp
1.352.721/SP.

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 28/03/2017.

Sentença: julgou procedente o pedido, por considerar comprovada a qualidade
de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, pela existência
de prova documental, corroborada pela prova testemunhal.

Razões da parte recorrente: não há como se estender à parte Autora o período
rural trabalhado pelo seu ex-cônjuge, Sr. Gilson Burgamaski, na qualidade de empregado
rural, no período de 01/03/1998 a junho/2004, bem como não há como conferir extensão ao
contrato de parceria agrícola somente assinado em 31/01/2017. Por fim, requer a aplicação do
art. 1º. F, da Lei no. 9.494/97.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 27/03/1962 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 28/03/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2016, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.
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A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício,
com o redutor etário, aos 55 anos.

 

 

 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Para amparar a sua pretensão, a autora juntou aos autos, certidão eleitoral,
emitida em 2017, a qualificando como agricultora; declaração de igreja informando ser
trabalhadora rural, datada de 2017; certidão de casamento, realizado em 14.7.1979, com
averbação de divórcio em agosto de 2013; ficha de matrícula escolar de filho, datada de 2000,
trazendo a profissão do ex-marido, como lavrador; cadastro familiar, datado de 2014,
trazendo a sua profissão, como lavradora; contrato de parceria agrícola firmado com o
proprietário rural, Alberto Strelow, datado de 31.1.2017; declaração de proprietários rurais,
datadas de 2017, declaração de sindicato rural; carteira de filiação do sindicato rural, com
data de admissão em 2000; certidão de casamento de filho, celebrado em 2014, trazendo a
profissão, como lavrador; bem como documentos das propriedades rurais que alega ter
trabalhado.

Em depoimento colhido em audiência, a autora informou que nasceu em 1962;
foi casada com Gilson Bergamaski; casou quando tinha 16 anos, em 1979; teve duas filhas
com ex-marido; separou do marido há 11 anos e ele faleceu há 1 ano; quando casou, foi
morar na propriedade do Carlos Strelow, onde ex-marido já morava; autora ajudou o marido
em lavoura de café e milho; depois foram para a propriedade de Egnaldo Roberto Ahnert,
depois voltaram para Strelow, mas com o filho Alberto; as filhas ajudavam pouco, mas não
trabalharam no meio rural; nunca trabalhou na cidade; sabe ler e escrever pouco; não recebe
pensão por morte; a separação definitiva do casal foi quando estavam no Alberto Strelow,
mas ambos permaneceram na mesma propriedade e trabalhando juntos; atualmente, trabalha
sozinha em 3 mil pés de café conilon; o próprio patrão compra seu café; não constituiu novo
companheiro após a separação; seu marido trabalhou alguns meses como empregado; não
lembra se Egnaldo assinou a CTPS dele.

Testemunha Hervin Schwanz: conhece a autora desde a infância, do córrego
Paraju; depoente sempre morou nessa região e é aposentado como trabalhador rural; autora
era casada com Gilson Bergamaski; quando casaram, foram trabalhar para Egnaldo; depois
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foram para Carlos Strelow; Alberto Strelow é quem toma conta da propriedade; eles
continuaram na mesma propriedade depois da separação; autora trabalha com café.

Testemunha Idebral Pinto Cordeiro: conhece a autora desde jovem, do córrego
Paraju; depoente era fiscal de obras de Itaguaçu, e circulava muito na região; autora foi
casada com o Gilson; eles trabalharam na propriedade de Carlos Strelow, depois Egnaldo;
quando se separaram, ela já estava morando na rua; não sabe onde ela está trabalhando
atualmente; não sabe se eles continuaram trabalhando juntos depois separados.

Testemunha José Honorato Pereira: conhece a autora há mais de 40 anos; é
aposentado como trabalhador rural; foi presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais; sabe
que a autora trabalhou na propriedade Egberto Ahnert; depois eles foram para Alberto
Strelow.

O período rural entre 31.1.2017 e 24.3.2017 foi homologado pelo INSS (doc. 4,
ev. 1). O ex-marido da autora era aposentado por idade na condição de segurado especial,
com DIB em 20.4.2016. Em entrevista rural colhida administrativamente, ele afirmou ter
desempenhado atividades rurais nas propriedades indicadas na inicial, com ajuda da autora,
até a separação do casal.

No CNIS da autora não consta registros de atividade. Já no do ex-marido,
consta um vínculo de emprego entre novembro de 1994 e abril de 1995 (curto período de
tempo), e o outro, tendo como empregador o proprietário rural, Egnaldo Roberto Ahnert,
iniciado em março de 1998 (cessado em 2004), mesma data que a autora afirma ter iniciado
as atividades rurais na terra do proprietário citado. 

Ainda que a autora tenha separado do marido, os documentos que trazem a
qualificação dele, como lavrador, em data anterior à separação, ou seja, durante a constância
do matrimônio, podem servir como início de prova material da atividade rural, como
exemplo: certidão de casamento realizado em 1979 e ficha de matrícula escolar, datada de
2000.

Além desses, constam nos autos documentos em nome próprio, como carteira
de filiação de sindicato rural, com data de admissão em 2000; cadastro familiar de 2014 e
contrato de parceria agrícola firmado em janeiro de 2017, todos indicando a profissão da
autora, como lavradora. E, muito embora os testemunhos colhidos em audiência tenham sido
genéricos acerca da atividade rural, todos confirmaram a sua condição de trabalhadora rural.

Sendo assim, considerando que o ex-marido era trabalhador rural, segurado
especial, vindo a se aposentar nessa modalidade em 2016; a manutenção do casamento até,
aproximadamente, o ano de 2006 (separação de fato relatada em audiência pela autora);
documentos em nome da autora indicando a sua profissão como lavradora; a inexistência de
vínculos empregatícios no seu CNIS e depoimentos testemunhais, concluo que as provas
apresentadas são suficientes para demonstrar o efetivo trabalho rural  da parte autora durante
a carência do benefício.
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Ainda que a documentação acostada aos autos não se refira a todo o período que
se pretende ver provado, não se deve desprezar o valor probante da mesma, pois o conjunto
probatório permite concluir que, ao menos, desde março de 1998 a parte autora vem se
dedicando às lides rurais.  

Este entendimento harmoniza-se com o enunciado da Súmula nº 14 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”.

Com efeito, preenchidos os requisitos legais – idade mínima e
carência, o pedido autoral merece acolhimento.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e extingo o
processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a conceder o
benefício de Aposentadoria por Idade Rural a partir da data de entrada no requerimento
administrativo DER 28.3.2017 (NB: 168.004.020-8). (...)”

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade.

 

 Isso porque o início de prova material juntado pela autora aos autos, com a
finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é extremamente precária quanto
ao tempo anterior a 19/07/2010, data de celebração do contrato de parceria agrícola,
conforme esclarecido a seguir.

 

Insta registrar que a parte autora apresentou, como início de prova material, para
o período anterior, a declaração do proprietário rural para qual trabalhou, no período de
01/03/1998 a 13/10/2006.

 

Contudo, conforme se observa pela leitura do CNIS do seu ex-conjuge, na
verdade, este manteve vínculo empregatício, na qualidade de empregado rural, no período de
01/03/1998 até, pelo menos, junho de 2006, quando foi realizada a última contribuição
previdenciário pelo empregador, Sr. Egnaldo Roberto Ahnert.
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Não se desconhece que, conforme entendimento do STJ, é possível que os
documentos que qualificam uma pessoa como lavrador, podem ser estendidos ao seu cônjuge.

 

Contudo, o caso em tela revela-se distinto, o que obsta a aplicação desse
entendimento.

 

In casu, o marido da autora era empregado rural, tratando-se de contrato de
trabalho personalíssimo, e a existência de vínculo empregatício afasta o regime de economia
familiar, o que obsta que os documentos do cônjuge sejam aproveitados pela autora. A
utilização de documento de um membro da família pressupõe regime de economia familiar e
o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas trabalha
individualmente. Nesse sentido:

 

 

EMENTA – VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DOCUMENTOS DO
CÔNJUGE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NÃO PODEM SER APROVEITADOS
COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL PELO OUTRO CÔNJUGE. INCIDENTE
IMPROVIDO. 1. Pedido de concessão de benefício de aposentadoria rural por idade. 2.
Sentença de procedência do pedido. 3. Reforma da decisão pela Turma Recursal Suplementar
do Paraná, sob argumento de que o início de prova material apresentando pela demandante,
que está em nome de seu cônjuge, não pode ser aproveitado, pois o mesmo é empregado rural
na propriedade onde se dá o alegado labor rural, não integrando o regime familiar, mas
trabalhando individualmente. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela
parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 5. Alegação de que o
acórdão recorrido é divergente da posição adotada pela Turma Recursal de Goiás no
julgamento do recurso nº 0042142-49.2008.4.01.3500. 6. Incidente inadmitido pela
Presidência da 2ª Turma Recursal do Paraná, sob fundamento de que o seu seguimento
importaria em reexame da matéria de fato. 7. Preliminarmente, tenho que o presente incidente
deve ser conhecido, pois o dissídio jurisprudencial ventilado no recurso não implica reexame
da matéria de fato. 8. Com efeito, busca a recorrente a afirmação do posicionamento adotado
pela Turma Recursal de Goiás, que entendeu não restar afastada a condição de segurada
especial rural da mulher cujo marido exerce, paralelamente, a atividade de empregado rural.
9. Entendo que a solução dada no acórdão recorrido é a melhor para o caso dos autos. 10.
Com efeito, não se trata de impossibilidade de a esposa de empregado rural ser segurada
especial, mas do fato de que todos os documentos apresentados eram do marido e se referiam
a período durante o qual era empregado de fazenda. Assim considerou o acórdão, que entendo
apropriado. Eis o trecho correspondente: "Os documentos apresentados estão em nome do
marido, só que o marido da autora, no período a que se referem os documentos, era
empregado. Ainda que sendo empregado rural, a existência do vínculo empregatício afasta o
regime de economia familiar, caso em que os documentos do cônjuge não aproveitam à
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autora. O emprego do documento de um membro da família pressupõe regime de economia
familiar e o segurado empregado, mesmo que rural, não integra um regime familiar, mas
trabalha individualmente". 11. Incidente de uniformização de jurisprudência improvido, nos
termos acima. (PEDILEF 200970530013830, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE
OLIVEIRA, TNU, DOU 30/03/2012.)

 

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), no tocante ao período de 01/03/1998 a 13/10/2006, sendo
vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente por meio de prova testemunhal, a teor
do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ, isto é, amparada na declaração
prestada pelo proprietário rural.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:

 

DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
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ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).

 

 

Com efeito, em razão da existência de vínculo empregatício do seu ex-cônjuge,
como empregado rural, até junho de 2006, não há início de prova material em nome da
Autora para o período até 18/07/2010, dentro do período de carência, não há como se
proceder a averbação do tempo de 01/03/1998 a 13/10/2006 e de 14/10/2006 até 18/07/2010,
data anterior a celebração do contrato de parceria agrícola.

 

Já com relação ao contrato de parceria agrícola apresentado aos autos não
merece prosperar a irresignação recursal, malgrado a assinatura constante nele tenha sido
levada a feito, em 31/01/2017, a prova oral teve o condão de estender a sua eficácia
probatória até 19/07/2010, conforme declarado a titulo de contratação verbal.

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, bem como sua qualidade de segurada especial, no período anterior a 19/07/2010,
poderá posteriormente ingressar com nova demanda para concessão do benefício pleiteado.

 

Recurso da parte Ré conhecido e provido parcialmente para determinar a
exclusão do tempo rural no período de 01/03/1998 a 13/10/2006 e manter a averbação do
tempo rural no período de 19/10/2010 até a DER, DE OFÍCIO, reformo a sentença para
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
conforme fundamentação supra, o pedido de aposentadoria por idade rural

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 27



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 168/726

5001563-51.2018.4.02.5001 500000226795 .V3 JRJ17255© JES10683

 

Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos

 

         Voto por conhecer o Recurso do INSS e dar parcial provimento a ele, para
apenas manter a determinação de averbação do tempo rural, no período de 19/07/2010 até
DER (28/03/2017) e de ofício, extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, IV, do CPC/2015, conforme fundamentação supra, o pedido de aposentadoria por idade
rural.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000226795v3 e do código CRC de5aaaec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 0003898-72.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZENILDE SOARES CHAVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. PERIODO DE 01/01/1975 A 31/03/1996 EM REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR NA PROPRIEDADE DOS PAIS. AUSENCIA DA
NECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÕES. PERÍODO DE 07/1999 A 02/2005.
AUSENCIA DE INICIO DE PROVA MATERIAL DE PERÍODO POSTERIOR A 1999.
FILIAÇÃO AO RGPS EM 01/04/1996 COMO SEGURADA URBANA, MARCO DO
INÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA EFEITOS DE CARENCIA. INSS JÁ
HOMOGOU 155 MESES DE CONTRIBUIÇÕES (FLS. 39/50). APLICAÇÃO, EM
TESE, DO ART. 48, § 3°, DA LEI 8.213/1991.POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DO TEMPO, NO CASO, PARA FINS DE CARÊNCIA, TENDO
EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE ENTRE O TÉRMINO DO
TRABALHO RURAL EM 03/1996 E O INÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES URBANAS
PELA AUTORA EM 01/04/1996. JURISPRUDÊNCIA DA TNU. TEMA 168 NÃO
APLICÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA REFORMADA PARA
DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO PERÍODO RURAL, EM MAIOR EXTENSÃO,
DE 01/01/1975 A 03/1996.

 

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a averbação do tempo rural, no
período de 01/01/1975 a 24/07/1991, nos seguintes termos:

 

“(...) ZENILDE SOARES CHAVES pediu a condenação do INSS a conceder e
pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, a partir da data do requerimento
administrativo, em 16/10/2017 (fl. 50), com pagamento dos valores atrasados, devidamente
corrigidos.

 

 A autora informa que trabalhou em atividade rural nos períodos de 01/1975 a
03/1996 e de 07/1999 a 02/2005. O INSS não reconheceu nenhum período de tempo de
atividade rural em nome da autora, como atividade rural em regime de economia familiar.
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A autora teve diversos períodos de vínculos urbanos, conforme consta no CNIS
à fl. 27, também anotados no cálculo de fls. 49/50. Alegou que a soma do tempo de serviço
rural com o tempo de contribuição em atividade urbana posterior equivale a mais de 180
meses, permitindo a concessão de aposentadoria por idade híbrida, na forma do art. 48, § 3º,
da Lei nº 8.213/91, pois já tem mais de 60 anos de idade.

 

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
documento da propriedade adquirida pelo pai, incluindo escritura de compra e venda e ITRs
(fls. 13/14 e 22/25), certidão de casamento realizado em 11/10/1974, em que o marido é
qualificado como lavrador. O início de prova material não passa de prova indiciária.

 

É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material,
deve aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na
lavoura ou na pecuária. Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos
depoimentos:

 

ZENILDE SOARES CHAVES (AUTORA)

Que nasceu e foi criada em Pinheiros/ES, morando lá até o ano de 1996; que os
pais são trabalhadores rurais no próprio terreno; que morava no terreno dos pais; que após o
ano de 1996 se mudou para o distrito de Floresta do Sul, no município de Pedro Canário e
passou a trabalhar como agente comunitária de saúde vinculada ao município até 2015; que
na roça cultivavam arroz, feijão, mandioca, café; que a propriedade não foi vendida e o
esposo continua trabalhando no terreno.

LAURINDA VIANA ROCHA (TESTEMUNHA DO AUTORA)

 Que conhece a Zenilde há mais de 50 anos; que a Zenilde morou com os pais
até casar; que os pais da Zenilde tinham um terreno que plantava café, arroz, mandioca; que a
Zenilde já trbalhou de agente de saúde.

MARIA DE OLIVEIRA ROCHA (TESTEMUNHA DO AUTORA)

 Que conhece a Zenilde há uns 50 anos; que até casar a Zenilde morou em Santa
Rita, no município de Pinheiros; que o primeiro emprego da Zenilde fora da roça foi de
agente de saúde; que no  terreno dos pais da Zenilde plantavam arroz, feijão e mandioca; que
o esposo da Zenilde fazia uns bicos fora, às vezes, de pedreiro.

A prova documental apresentada é satisfatória.
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O depoimento pessoal é coerente e verossímil. As testemunhas prestaram
depoimentos seguros e convincentes corroborando o depoimento pessoal prestado, no sentido
de que a autora, pelo menos no período de 01/1975 até 03/1996 se dedicou ao labor rural em
regime de economia familiar, na condição de segurado especial.

Já no outro período pleiteado, de 12/1999 a 02/2005, não há comprovação
documental nem mesmo testemunhal sobre o alegado trabalho rural da autora.

É possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência. Trata-se da aposentadoria por idade
híbrida.

 Nesse caso, a aposentadoria pode ser deferida à mulher a partir dos 60 anos de
idade. Isso está previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91: “§
3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no §
2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.”

O fato de o(a) autor(a) não ser lavrador(a) no momento do requerimento de
aposentadoria Nesse caso, a aposentadoria pode ser deferida à mulher a partir dos 60 anos de
idade. Isso está previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91: “§
3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no §
2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.”

 O fato de o(a) autor(a) não ser lavrador(a) no momento do requerimento de
aposentadoria não impede a concessão do benefício. A lei literalmente prevê que quem é
trabalhador(a) rural pode aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade.

Entretanto, a Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
atribuíram interpretação ampliativa à norma legal, entendendo que a aposentadoria híbrida
contempla tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como aqueles
que saíram do campo e foram para a cidade.

Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da aposentadoria por idade
mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não importando qual
seja a atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do
implemento do requisito etário.

Eis os julgados que exemplificam a consagração desse entendimento:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ART. 48, §
3º, DA LEI N. 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO
URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE
ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE
SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE
CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91,
conferiu ao segurado o direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na
apuração do tempo de serviço, seja realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural
com o urbano.

2. Para fins do aludido benefício, em que é considerado no cálculo tanto o
tempo de serviço urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho
exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria.

 3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade,
ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

4. O cálculo do benefício ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput do
art. 29 da Lei n. 8.213/91, sendo que, nas competências em que foi exercido o labor rurícola
sem o recolhimento de contribuições, o valor a integrar o período básico de cálculo - PBC
será o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.

 5. A idade mínima para essa modalidade de benefício é a mesma exigida para a
aposentadoria do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher,
portanto, sem a redução de 5 anos a que faria jus o trabalhador exclusivamente rurícola 6.
Recurso especial improvido. (REsp 1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015) PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CARÊNCIA.
MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LABOR URBANO OU RURAL.
INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO RURAL. DESNECESSIDADE. 1.
Esta Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a predominância do
labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento
do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar
com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, desde que cumprida a carência
com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida
exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput
do art. 48), o que vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n.
8.213/1991)." REsp 1.407.613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/11/2014. 2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e
39, I, da Lei n. 8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para fins de
aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor campesino, tal
situação deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da
Lei n. 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o recolhimento das contribuições." (idem,
ibidem) 3. Mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no REsp 1479972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 27/05/2015)
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 A Turma Nacional de Uniformização reafirmou o entendimento de que “para
fins do aludido benefício, [é] irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento anterior
ao cumprimento da idade mínima ou requerimento da aposentadoria (rural ou urbano)”
(PEDILEF 5009416-32.2013.4.04.7200, Rel. Juíza Federal Ângela Cristina Monteiro, DOU
24/11/2016).

Prevalece, portanto, o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto
no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no
momento em que implementar o requisito etário ou formular o requerimento administrativo.

Também não é relevante se o trabalho predominante no período que antecedeu o
requerimento foi o rural ou o urbano. Por outro lado, é necessário conjugar a interpretação do
§ 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/91 com o § 2º do mesmo artigo. O § 2º dispõe que “o
trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido” (grifei).

 Assim, para ter direito à aposentadoria por idade típica, com redução de 5 anos
na idade mínima, o trabalhador rural precisa comprovar exercício exclusivo de atividade rural
durante 180 meses no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria.

Em seguida, ao regular a aposentadoria por idade híbrida, o § 3º dispõe que, se
o trabalhador rural não atender ao disposto no § 2º, poderá satisfazer a condição ali prevista
mesclando tempo de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurado: “§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher”.

A única condição inovadora prevista no § 3º em relação ao § 2º é a de que, em
vez de se computar exclusivamente tempo de atividade rural, admite-se somar indistintamente
tempo de atividade rural com tempo de contribuição em atividade urbana.

Todas as demais condições (requisitos) previstas no § 2º permanecem mantidas,
inclusive a exigência de aferição do tempo de serviço dentro do “período imediatamente
anterior ao requerimento da aposentadoria”. Por isso, ainda que não seja obrigatória a
vinculação ao trabalho rural no momento em que é atingido o requisito etário ou requerido o
benefício, é indispensável que o tempo de serviço rural esteja inserido ou, ao menos, tenha
continuidade ou proximidade com o “período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo”.

Consequentemente, é inaceitável, mesmo para a concessão da aposentadoria por
idade híbrida, o tempo de serviço rural remoto, ao qual se tenha seguido intervalo
significativo de inatividade, com perda da qualidade de segurado.
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Para efeito de aposentadoria por idade híbrida, é admissível somar tempo de
serviço rural remoto com períodos mais recentes de tempo de contribuição em atividade
urbana, desde que o trabalho rural tenha sido exercido dentro ou próximo do período
equivalente à carência imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria, ou seja,
dentro ou próximo dos últimos 180 meses anteriores ao requerimento administrativo ou
(observada a Súmula 54 da TNU) ao cumprimento da idade mínima para se aposentar.

Assim, a aplicabilidade do § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 pressupõe que o
requerente tenha exercido atividade rural, por algum tempo, nos últimos 180 meses (ou um
pouco mais para trás no tempo, já que a atividade rural pode ser descontínua), mesmo que o
requerente não mantenha a condição de trabalhador rural por ocasião do requerimento ou do
momento em que completa a idade mínima. É admissível somar nesse período de carência
tempo de atividade rural sem contribuição com períodos contributivos.

 Todavia, não é admissível computar tempo de atividade rural remoto muito
distante dos 180 meses anteriores ao requerimento administrativo. Nesse sentido é a
orientação da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, conforme acórdão relatado
pelo Juiz Federal José Antônio Savaris:

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REGIONAL.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §3º, DA LEI 8.213/91.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO SEGURADO AO TRABALHO RURAL
QUANDO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DE TRABALHO
RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INCIDENTE PARCIAL PROVIDO.

(...) 2. Para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei 8.213/91,
art. 48, §3º), embora não se deva exigir a vinculação do segurado ao trabalho rural quando do
implemento do requisito etário, é indispensável uma 'nota de contemporaneidade' da atividade
rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural com períodos contributivos se a
atividade rural for exercida no período de carência (Lei 8.213/91, art. 48, §2º). 3. Retorno dos
autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado, observando-se o entendimento
ora uniformizado. 4. Incidente parcialmente provido. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
JEF Nº 5001379-08.2012.404.7214/SC, Rel. JOSÉ ANTONIO SAVARIS, julgado em
15/4/2015)

Esse entendimento persiste atual no âmbito da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA.
AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA NOTA DE CONTEMPORANEIDADE.

1. Embora não se deva exigir a vinculação do segurado ao trabalho rural quando
do implemento do requisito etário para fins de concessão do benefício de aposentadoria por
idade híbrida, é indispensável uma nota de contemporaneidade da atividade rural, sendo
possível a soma do tempo de serviço rural com períodos contributivos se a atividade rural for
exercida no período de carência. Precedentes deste Colegiado.
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 2. Reafirmação do entendimento da Turma Regional no sentido de que para fins
de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei 8.213/91, art. 48, §3º), é necessária a
comprovação do exercício de atividade rural durante o período de carência, ainda que o
segurado esteja desvinculado do campo quando do implemento do requisito etário. 3.
Hipótese em que o acórdão recorrido está alinhado à orientação da Turma Regional, sendo
aplicáveis as disposições da Questão de Ordem nº 13 da TNU. 4. Pedido de Uniformização
não conhecido. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5001102-93.2015.404.7114,
Relator para Acórdão ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, juntado aos autos em
03/05/2017).

 

Ao julgar um pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade
híbrida (urbana e rural), a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU) decidiu, por maioria, que só é possível somar ao tempo de contribuição o tempo de
serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento
da idade do segurado, ou à data do requerimento administrativo, ainda que de forma
descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício
(representativo de controvérsia - Tema 168: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO REMOTO E
DESCONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO - Processo nº 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP).

 

De acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, somente o tempo de serviço
rural anterior à data de início de vigência da referida lei (ou seja, anterior a 24/07/1991) pode
ser computado independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa forma, apenas o
tempo de serviço rural até 24/07/1991 poderia ser reconhecido sem contribuições. Contudo,
embora possa ser averbado como tempo de trabalho, não pode esse período ser considerado
para cumprimento da carência. Quanto ao período posterior a 24/07/1991, ainda que houvesse
início de prova material contemporâneo do exercício de atividade rural, nem assim seria
possível averbá-lo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por
idade híbrida. A partir da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural deveria recolher a contribuição
previdenciária prevista nessa lei. Entretanto, as contribuições criadas pela Lei nº 8.213/91
somente se tornaram exigíveis a partir da competência novembro/1991, porque o período
nonagesimal para exigibilidade das contribuições começou em julho e venceu em outubro.
Nesse sentido, o art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 356/91 previu que “As
contribuições devidas à Previdência Social que tenham sido criadas, majoradas ou estendidas
pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão exigíveis a partir da competência novembro
de 1991”.

 

Concluo que o tempo de serviço rural posterior a 01/11/1991 sem recolhimento
de contribuições só pode ser aproveitado para fins de concessão dos benefícios
previdenciários reservados aos trabalhadores rurais, na forma do artigo 39, inciso I, e artigo
143 da Lei nº 8.213/91.
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A averbação de tempo de serviço rural posterior a 01/11/1991 para efeito de
concessão de benefícios previdenciários de trabalhador urbano só é possível mediante
recolhimento das contribuições previdenciárias. Reconheço o direito do autor à averbação do
tempo de serviço rural apenas quanto ao período de 01/01/1975 a 24/07/1991.

 

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de
contagem de tempo de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições.
Ressalvo que esse tempo não pode ser considerado para efeito de carência.

Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91: “O tempo de serviço do segurado
trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

 

Já em relação ao período de 25/07/1991 a 31/03/1996, que foi confirmado pela
prova testemunhal, bem como de 07/1999 a 02/2005, para o qual não há comprovação
documental nem testemunhal do alegado trabalho rural, concluo que não pode sequer ser
averbado, eis que não houve o recolhimento das respectivas contribuições.

 

Assim, no caso concreto, para fins de análise da carência, deve-se levar em
conta apenas o período constante na carteira de trabalho e CNIS, para os quais foram vertidas
contribuições à Previdência e os demais vínculos efetivamente comprovados após essa data.
Dessa forma, entendo que está correto o cálculo do INSS (fls. 48/49), que já computou os
períodos de tempo de trabalho/contribuição da parte autora, que não possui tempo suficiente
ao cumprimento da carência para a concessão do benefício requerido.

 

Não faz jus, assim, à aposentadoria por idade híbrida. Contudo, embora não
possa ser considerado para cumprir a carência do benefício de aposentadoria por idade, a
parte autora tem direito à averbação do tempo rural, como segurado especial, reconhecido na
presente sentença, no período de 01/01/1975 a 24/07/1991.

 

Dispositivo
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 Pelo exposto, reconheço como tempo de atividade rural na condição de
segurado especial o período de 01/01/1975 a 24/07/1991, que deverá ser averbado pelo INSS
(exceto para fins de carência), mas julgo IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por
idade (híbrida), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

 

 

Em suas razões recursais alega que a prova testemunhal foi suficiente para
atestar que com a vinda da família para o Município de Pedro Canário/ES, seu cônjuge
continuou a trabalhar na atividade rural, em regime de economia familiar, juntamente com a
Autora, no período de 07/1999 a 02/2005, quando a Autora passou a exercer exclusivamente
a atividade urbana, como agente de saúde comunitária.

VOTO

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos:  (a)
para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º, da
Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade
urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no
período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do
benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/1991 seja
considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das
respectivas contribuições. 

 

No julgamento do PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318, a TNU, por sua vez,
enfrentou o Tema 168, para saber se é possível o cômputo de período rural, remoto e
descontínuo, laborado em regime de economia familiar, para fins de concessão de benefício
de aposentadoria por idade híbrida. E, em 27/8/2018, fixou a seguinte tese:

 

Para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, só é
possível somar o tempo de contribuição urbano ou rural, o tempo de serviço rural sem
contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao
requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de
meses equivalente à carência do benefício.
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No caso, a autora atingiu o requisito etário para a concessão da aposentadoria
por idade (híbrida) em 23/08/2017 (60 anos), tendo formalizado o requerimento
administrativo em 16/10/2017.

 

O período do qual a parte requer a averbação, para fins de cômputo da carência
da aposentadoria, possivelmente, se refere ao descrito na Declaração do Exercício da
Atividade Rural, apresentado desde o processo administrativo, para os períodos de
01/01/1975 a 03/1996 (regime de economia familiar na propriedade dos pais – Fazenda Santa
Rita).

 

A sentença reconheceu a existência de prova documental e testemunhal, para o
período acima colacionado, no entanto, limitou a averbação a 25/07/1991, data do início de
vigência da Lei n. 8.213/91, sob o argumento da necessidade de contribuições a partir deste
momento.

 

 

         No entanto, ouso divergir do entendimento da sentença ora recorrida,
acerca da necessidade contribuições para o segurado especial.

 

No que se refere à carência, de acordo com o art. 142 da Lei 8.213/91, para os
segurados filiados ao RGPS anteriormente a 24/07/1991, e que tenham completado o
requisito etário a partir de 2011, deve restar comprovada a existência de
180 contribuições mensais, no caso, pelo menos 15 anos de atividade rural, nos termos da lei,
sem necessidade de contribuição.

 

Assim, observa-se que a única exigência estabelecida pela lei para a
comprovação do tempo de serviço é o início de prova documental, afastada a prova
exclusivamente testemunhal.

 

O requisito de prova material, por seu turno, pode ser preenchido por qualquer
documento que comprove o vínculo, nos termos da súmula da TNU acima transcrita, podendo
o Juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, ater-se aos elementos
probatórios carreados aos autos.
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Não há dúvida de que a legislação previdenciária, no que tange ao serviço rural,
sempre entendeu como insuficiente a demonstração do período através de prova meramente
testemunhal, sendo exigido o - início de prova material -, ou seja, a existência de outros
meios de prova, notadamente documental, que corrobore o efetivo desempenho da função
rural.

 

Sendo assim, nos termos da Declaração do Sindicato rural apresentada pela
Autora, é cabível averbação do período rural relativo a 01/01/1975 a 31/03/1996, em regime
de economia familiar, na Fazenda Santa Rita, sem a necessidade de contribuições.

 

         Por fim, no tocante ao período de 07/1999 a 02/2005, data anterior ao
reingresso da Autora no RGPS, como segurada urbana, no cargo de agente de saúde
comunitária da Prefeitura de Pedro Canário/ES, considero, ainda, a inexistência de prova
material, uma vez que não há início de prova material, seja em seu nome, seja em nome de
seu cônjuge.

 

         Portanto, em decorrência da Autora já ter tido contabilizado o período de
atividade urbana, a partir de 01/04/1996, num montante total de 155 contribuições mensais já
reconhecidas administrativamente, em número inferior à carência necessária, bem como ante
à ausência de prova documental relativo ao período de 07/1999 a 02/2005, impõe-se a
improcedência do pedido de aposentadoria híbrida.

 

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para
determinar a averbação do tempo de atividade rural relativo ao período de 01/01/1975 a
31/03/1996, com a manutenção dos demais aspectos da sentença.

 

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ter sido
parcialmente a Recorrente vencedora.

 

Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe parcial provimento para determinar a
averbação do tempo de atividade rural relativo ao período de 01/01/1975 a 31/03/1996, com a
manutenção dos demais aspectos da sentença.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000244726v4 e do código CRC abdfddc2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0036262-40.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE CARLOS IGREJA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL
VERBAL DEVIDAMENTE COMPROVADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS PARA
O PERÍODO DE 02/05/1980 ATÉ 17/11/2004. PROPRIETÁRIO RURAL DE 18/11/2014
ATÉ A DER. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA RURAL

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 01/08/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou
seja, em especial, no período posterior a 2004, na propriedade rural adquirida em cidade do
Estado de Minas Gerais, por ausência de prova testemunhal para comprovação do exercício
da atividade rural por parte do Autor.

Razões Recursais: sustenta que a prova testemunhal houve por comprovar a
veracidade do contrato de parceria agrícola na propriedade dos seus genitores, em
Anchieta/ES, bem como a parte Autora apresentou documentos que comprovam o exercício
da atividade rural, a partir de 18/11/2004, que comprovam a aquisição de propriedade rural
pelo Autor e sua esposa, fato este já reconhecido administrativamente pelo INSS, à época da
concessão de aposentadoria por idade a este última, desde 03/02/2015.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 26/07/1957 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 01/08/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2018, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.
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A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurado especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder
aposentadoria por idade de trabalhador rural (NB 41/179.912.209-0) ou aposentadoria por
idade híbrida desde a data do requerimento administrativo, em 01/08/2017.

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício
(art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

O autor completou 60 anos de idade em 26/07/2017 (evento 5). Requereu a
aposentadoria em 01/08/2017, quando já havia completado a idade mínima, preenchendo o
primeiro requisito do benefício.

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou seja, no período de
01/08/2002 a 01/08/2017.

A esposa do autor, Angela Teresa Moreschi Igreja, recebe aposentadoria por
idade na condição de segurada especial trabalhadora rural desde 03/02/2015 (evento 17,
OUT15) por força de decisão judicial.

No processo administrativo referente à aposentadoria da esposa, o INSS havia
homologado a declaração do sindicato de trabalhadores rurais quanto ao exercício de
atividade rural no período de 18/11/2004 – data em que a autora e o marido compraram
imóvel rural em Minas Gerais - até 2/2/2015. Como na lide estabelecida entre a esposa do
autor e o INSS  esse ponto era incontroverso, no processo judicial não foi desenvolvida
nenhuma instrução processual em torno da atividade rural desenvolvida pela esposa após
2004. As testemunhas então ouvidas em juízo nada disseram sobre o trabalho de Ângela ou
de José Carlos depois que eles saíram de Cachoeira Alta e compraram imóvel rural para
Minas Gerais. Na sentença que eu mesmo proferi no Processo nº 0019486-96.2016.4.02.5050,
limitei-me a considerar provado que a esposa do autor tinha exercido atividade rural em
regime de economia familiar antes de 2004 (evento 10). Somando aquele tempo de serviço
rural remoto ao período de atividade rural posterior a 2004, reconhecido no processo
administrativo, condenei o INSS a conceder aposentadoria por idade à esposa do autor.

O fato de o INSS, no processo administrativo da esposa do autor, ter
homologado o tempo de serviço rural da esposa do autor durante o tempo em que ela e o
marido conservaram o domínio de imóvel rural em Minas Gerais, a partir de 2004, não
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dispensa o autor de comprovar no presente processo que ele também efetivamente exerceu
atividade rural em regime de economia familiar desde 2004.

Contudo, as duas testemunhas ouvidas neste processo só confirmaram a
atividade rural do autor em Cachoeira Alta, distrito de Alfredo Chaves/ES. As testemunhas
declararam que o autor há vários atrás o autor vendeu o terreno que possuía em Cachoeira
Alta e comprou um outro imóvel rural em Minas Gerais. Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento Pessoal

Trabalha na roça até hoje; trabalhou com o seu pai desde novo, em Cachoeira
Alta, Alfredo Chaves, e depois de muitos anos seu pai doou [a propriedade] para o depoente e
sua irmã, essa mesma terra; sempre trabalhou nessas mesmas propriedade, começou ali;
depois que seu pai doou o sítio, o depoente vendeu a sua parte e comprou um sítio em Minas
Gerais; isso tem uns vinte anos [que essas coisas aconteceram]; vai fazer 14 anos que
comprou [a propriedade] em Minas, está até hoje em Minas, que é onde mora hoje, trabalha
lá; em seu sítio em Minas está mexendo com um leitezinho, dá uns dez alqueires, mais ou
menos, o tamanho; só trabalha com leite em sua propriedade, inclusive na época machucou o
braço, puxando ração com boi, colocando no carroção, estourou o pneu, quebrou aqui [mostra
o braço] e aqui [mostra a testa], até “encostou”, ficou um mês encostado, até operar, mas a
mão “não puxa” [não se recuperou] mais; tem umas vinte cabeças de gado em sua
propriedade, é só gado leiteiro; não tem empregado em sua propriedade, trabalha só o
depoente, suas filhas não ajudam, trabalham em outro serviço, então trabalha só o depoente,
também deixou um rapaz para olhar a propriedade para vir “resolver” [vir na audiência]; sua
esposa trabalhou também na propriedade, trabalhou “direto”, “dentro do sítio” do depoente; o
leite produzindo na propriedade é vendido para cooperativa, que compra o leite em Volta
Grande.

 

1ª Testemunha –  José Antônio Manoel

Conhece o autor desde que se entende [por gente], sempre conheceu o autor;
conheceu o autor como trabalhador da roça, inclusive trabalhou junto com o autor em
lavoura, porque tinham um terreninho “ali”, e conheceu o autor sempre trabalhando na roça,
sim; na roça a atividade que o autor tinha era café, banana, leite, cereais assim; o autor
trabalhou em Cachoeira Alta, depois soube que o autor foi para Minas, que conseguiu
mais um terreninho lá, e [foi] trabalhar também, sempre com atividade rural, pelo que
sabe; a esposa do autor sempre trabalhou com ele, a atividade do autor sempre foi na roça,
casou morando na roça; a depoente mora em Cachoeira Alta, Alfredo Chaves; conheceu o
autor em Cachoeira Alta; o autor herdou do pai uma propriedade em Cachoeira Alta, e
em determinado momento o autor saiu dessa propriedade, mas não se lembra em que
época foi essa saída, mas acha que aconteceu há uns dez anos; tem amizade com autor, se
encontra com o autor, e sabe que o autor tem [a propriedade] porque é um trabalhador,
mesmo; nunca foi a Minas Gerais.
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2ª Testemunha – Antônio Alves

Conhece o autor desde criança, depois via pouco o autor, só aos domingos, por
causa de trabalho, então iam na igreja e depois tinha um timinho lá, de “pelada”, então
brincavam ali, e [conheceu o autor] por ali; o autor morava em Cachoeira Alta; o autor e
sua família tiravam leite, tinham café, tinham banana, mexiam nisso; conheceu o autor
trabalhando na roça, com a família; não sabe que tipo de atividade o autor fazia na roça; o
autor ficou um tempo ali [em Cachoeira Alta], depois venderam ali, o autor e sua irmã,
e foram para Minas Gerais; não sabe há quanto tempo o autor está em Minas Gerais;
em Minas o autor mexe com leite; não chegou a visitar o autor em Minas Gerais.

A primeira testemunha declarou que sabe que o autor tem [a propriedade]
"porque é um trabalhador mesmo", mas admitiu que nunca foi a Minas Gerais ver qual é
o trabalho do autor.

A segunda testemunha só disse que em Minas Gerais o autor mexe com leite e
também admitiu que nunca visitou o autor em Minas Gerais. De qualquer forma, o fato de o
autor ter propriedade rural e a declaração genérica de que o autor "mexe com leite" em Minas
Gerais não basta para provar atividade rural em regime de economia familiar. 

Chama-me a atenção o fato de que, na escritura pública mediante a qual o autor
comprou o imóvel rural no distrito de Providência, município de Leopoldina/MG, lavrada em
18/11/2004, o autor foi qualificado com a profissão  de comerciante (evento 29, OUT21, fls.
37-39):

 

Esse documento, em vez de formar início de prova material favorável ao autor,
constitui indício contrário à alegação de atividade rural em regime de economia familiar. A
qualificação profissional de comerciante não é condizente com a de agricultor ou pecuarista
em regime de economia familiar.

É claro que o autor poderia demonstrar que o comércio a que se dedicava era
estritamente limitado ao escoamento de sua produção leiteira e que não contava com o
concurso de nenhum empregado na exploração e ordenha do gado, desfazendo a impressão
provocada pela prova indiciária. Contudo, a prova testemunhal foi absolutamente omissa em
detalhar a atividade rural exercida pelo autor em Minas Gerais. Nenhuma das testemunhas
presenciou o trabalho do autor em Minas Gerais. 

Não ficou provado exercício de atividade rural em regime de economia familiar
pelo autor após 2004, em Minas Gerais. Consequentemente, ficou prejudicada a comprovação
do tempo de serviço rural durante tempo equivalente à carência no período imediatamente
anterior ao requerimento da aposentadoria. Por isso, o autor não tem direito à aposentadoria
por idade de segurado especial aos 60 anos.

O autor também não tem direito à aposentadoria por idade híbrida (art. 48, § 3º,
da Lei nº 8.213/91), porque não completou a idade mínima de 65 anos e porque não provou
nenhum tempo de contribuição em atividade urbana a ser somado com o tempo de serviço
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rural anterior a 2004.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. (...)”

 

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural a partir de
02/05/1980, data do seu casamento com a Sra. Angela Teresa Moreschi Igreja, qualificado
como lavrador, até 17/11/2004, na propriedade rural dos seus genitores, denominada
“Segundo Território”, com base em seus documentos pessoais, malgrado a comprovação, no
período apenas de 02/05/1980 a maio de 1993, pela Declaração exarada pela Cooperativa de
Laticínios de Anchieta /ES.

 

Ocorre que, entretanto, a prova testemunhal teve o condão de atestar que o
Autor permaneceu sempre trabalhando na mesma propriedade rural, pertencente aos seu
genitores, até, pelo menos, a aquisição de propriedade rural, em seu nome, no Estado de
Minas Gerais, em 18/11/2004, época em que ocorreu a alteração da residência do Autor e de
sua cônjuge.

 

Neste momento, é importante destacar que o processo administrativo de
concessão de aposentadoria por idade à cônjuge da parte Autora não somente houve por
homologar o exercício de atividade rural,  a partir de 18/11/2004, em propriedade adquirida
pelo casal, como também houve por reconhecer o exercício de atividade rural, pelo casal, em
regime de economia familiar, de forma ininterrupta, desde 1986, após o termino do único
vínculo urbano de sua esposa.

 

Sendo assim, resta devidamente comprovado o exercício da atividade rural pelo
Autor, na propriedade rural dos seus genitores, em contrato de parceria agrícola, no período
de 02/05/1980 a 17/11/2004, no  Estado do Espírito Santo, bem como a partir de 18/11/2004
até a DER, em regime de economia familiar, no Estado do Espírito Santo.
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Não assiste razão ao juiz sentenciante ao considerar que a declaração do
exercício da atividade de “comerciante” pelo Autor, à época da aquisição da propriedade
rural, em 18/11/2004, tem o condão de afastar a sua caracterização como segurado especial,
uma vez que a própria prova testemunhal houve por esclarecer a existência de
comercialização de leite, razão pela qual se justifica a sua filiação a Cooperativa de
Laticínios.

 

Por fim, cumpre ressaltar que em nenhum momento, a autarquia previdenciária
alegou a existência de separação de fato entre o casal, que justificasse que a homologação da
atividade rural na propriedade rural adquirida por ambos somente pudesse levar em
consideração o trabalho da cônjuge virago.

 

Sendo assim, entendo que a homologação administrativa do período de
18/11/2004 a 02/02/2015, realizada em favor da cônjuge, acarreta o reconhecimento do
pedido em relação ao Autor, por força da caracterização do exercício do trabalho em
atividade de economia familiar.

 

 

Com efeito, resta claro que o Autor é trabalhador rural, uma vez que não possui
qualquer anotação em sua CTPS, bem como não há lançados no CNIS, tão-somente a fruição
de auxílio-doença em 28/07/2009, o que corrobora a atividade prestada por ele, em regime de
economia familiar, que já era reconhecida pela Ré.

 

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural à parte Autora desde a data do requerimento administrativo, em
01/08/2017.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
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se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

 

Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

 

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

         Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000244367v3 e do código CRC 6ca32090.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0015837-30.2017.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADEMIR FERREIRA DIAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. PROPRIETÁRIO RURAL DE
07/10/1994 A 14/12/2012. COMODATÁRIO RURAL DE 12/10/2012 ATÉ A DER.
 CONFISSÃO DO AUTOR EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL ACERCA DA
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS AO LONGO DO ANO E DE MEEIRO, FATO
CONFIRMADO PELAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 13/03/2017.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ante à
inconsistência do depoimento pessoal da parte Autora, que ora se qualificava como
proprietário rural, ora como meeiro e ora como comodatário, bem como os depoimentos
terem aduzido a contratação de empregados e a existência de meeiro.

Razões Recursais: sustenta que a prova testemunhal houve por comprovar a
veracidade do contrato de parceria agrícola, bem como a parte Autora apresentou documentos
que comprovam o exercício da atividade rural, a partir de 07/10/1994, em propriedade rural
dos seus genitores, de forma ininterrupta. Ainda, sustentou que há outros documentos, como
fichas médicas e notas fiscais que comprovam o exercício da atividade rural.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 04/01/1956 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 13/03/2017, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2016, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições. A controvérsia
recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua qualificação como
rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.
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O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser
fundada em prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova
material. Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o
período de carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no
enunciado nº 14 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

A título de início de prova material, a parte autora colacionou aos autos os
seguintes documentos: a) Escritura pública de doação de área rural (fl. 24); b) Comprovantes
de pagamento do ITR do ano de 2013 (fl. 18); CCIR dos anos de 2006-2009 (fl.19); Escritura
pública de compra e Venda – 2012 (fls. 25/26); Contrato de Comodato – 2012 (fl. 29), entre
outros.

Verifico que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para
formar prova material no sentido de comprovar o efetivo exercício de atividade rural em
regime de economia familiar durante o período de carência necessário. Inicialmente, em que
pese a petição inicial noticiar que o Autor sempre trabalhou em zona rural como meeiro, este
declarou, em audiência, que exerce labor rural em sua propriedade há mais de vinte anos.

 Se não bastasse, o autor instruiu os autos com documentos incoerentes com
suas alegações em audiência. À fl. 29 o autor apresentou um contrato de comodato
(2012/2022), em que configura como comodatário de uma propriedade para o cultivo de
lavouras. Entretanto na inicial alega ser meeiro, e na audiência declarou que seu labor rural é
exercido em sua propriedade.

Dessa forma, encontram–se inconsistentes as alegações da parte autora,
prejudicando, portanto, a comprovação de seu labor rural. Cumpre mencionar que, em
audiência, o autor alegou que contrata empregados durante o ano todo, para ajudá-lo em sua
propriedade. Disse também, que além destes empregados, tem um meeiro que trabalha e
reside em seu terreno, o que foi confirmado por suas testemunhas.

Esta situação foi reforçada pelo autor na audiência, no que tange à quantidade
de pés de café que são cultivados na propriedade, sendo inviável efetuar tal labor de forma
individual. Nesse caso, considerando as alegações do autor entendo que seu pleito não assiste
razão. É que a aposentadoria rural, de nítido caráter assistencial, é devida a quem explore
atividade rural em regime de economia familiar. A contratação de trabalhadores vai de
encontro a essa especial condição.

 Assim, entendo que a parte autora não detinha qualidade de segurado especial,
durante o período de carência necessário, tornando-se indevida a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural almejado.

DISPOSITIVO
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ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 269, inc. I, do CPC. (...)”

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural a
partir de 07/10/1994, data na qual o Autor recebeu parte da propriedade rural dos seus
genitores, em doação (fls. 23/25), qualificado como lavrador, e, posteriormente, através da
escritura de compra e venda, em 14/12/2012 (fls. 26/28), na qual o Autor alienou o imóvel
rural e passou a constar apenas como comodatário rural, na mesma propriedade, conforme
contrato de fls. 29/31, para o período de 12/10/2012 a 12/11/2022.

 

Sendo assim, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, na mesma propriedade rural.

 

Com efeito, resta claro que a Autor é trabalhador rural, uma vez que não possui
qualquer anotação em sua CTPS, bem como não há lançados no CNIS, a qualquer título, o
que corrobora a atividade prestada por ele.

 

Contudo, não há como qualifica-lo como segurado especial, conforme já
ressaltado na sentença ora recorrida.

 

 

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.
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Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de proprietário/produtor rural, mas na condição de
segurado individual e não segurado especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a
exação previdenciária prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de
Custeio, o que não foi pelo período integral da carência.

 

Com efeito, conforme se observa pelo CNIS da parte Autora, a mesma manteve
vínculo ativo urbano com o Município de Mantenópolis/ES, ao longo de diversos anos, bem
como efetuou recolhimentos como contribuinte individual e como segurada facultativa, nos
últimos tempos, o que revela uma possível capacidade laborativa do grupo familiar.

 

Outrossim, o mais relevante para a conclusão da sentença recorrida foi o próprio
depoimento pessoal do Autor e de suas testemunhas no sentido de necessitar da contratação
de empregados, pelo ano inteiro, bem como pela existência de um meeiro, para o cultivo da
terra, ante à considerável produção de café.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele.

          

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000226455v3 e do código CRC 52358380.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5002082-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NILCEIA SANT ANA DE BRITO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
PESCADORA ARTESANAL.  INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO ALEGADO
TRABALHO PARA O PERÍODO DE 20/06/2008 ATÉ A DER (JÁ RECONHECIDO
PELO INSS), BEM COMO EM NOME DO SEU GENITOR EM PERIODO
REMOTO. PROVA TESTEMUNHAL FORTE E COESA DE QUE A AUTORA
EXERCIA A ATIVIDADE DE PESCADOR EM TEMPO SUFICIENTE PARA
CUMPRIMENTO DA CARENCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO
PERÍODO DE 01/05/2004 A 06/01/2006 NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR À
CARTACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO SEGURADA ESPECIAL. RECURSO
DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA

 

          Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, por ausência de
comprovação da qualidade de segurado especial, na modalidade de pescadora artesanal.

 

          Em suas razões recursais sustenta que há início de prova material do
alegado período de atividade pesqueira, e que a prova testemunhal houve por confirmar o
cumprimento da carência.

 

A sentença ora recorrida possuiu a seguinte fundamentação:

“(...)Cuida-se de pedido de condenação do INSS a conceder aposentadoria por
idade na condição de segurado especial pescador artesanal (NB 41/178.543.166-5, DER
03/04/2017).

O pescador artesanal qualifica-se como segurado especial (art. 11, VII, da Lei nº
8.213/91) e, por isso, tem direito à aposentadoria por idade independentemente do
recolhimento de contribuições para a previdência social, desde que comprove exercício da
pesca artesanal, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao
número de meses correspondentes à carência do benefício requerido (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).
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A autora completou 55 anos de idade em 10/08/2016. Requereu a aposentadoria
em 03/04/2017, quando já havia completado a idade mínima, preenchendo o primeiro
requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade
pesqueira no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou seja, no
período de  03/04/2002 a 03/04/2017.

Para comprovar exercício de pesca artesanal, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:

carteira de pescadora profissional, categoria pesca artesanal, com data de registro em 20/06/2008 (evento1,
ANEXO2, fl. 1);
carteira de habilitação de pescadores em nome do pai da autora, Sr. Benedito Sant´Anna, categoria pescador
profissional, com data de validade até 20/12/1983 (evento1, ANEXO2, fl. 1);
carteira de inscrição e registro expedida pela Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, em nome do
pai da autora, expedida em 30/09/1986 (evento1, ANEXO2, fls. 19-29);
ficha de inscrição do associado na colônia de pescadores, categoria marisqueira, com datas de inscrição antigo em
16/06/2008 e de cadastro em 21/04/2015 (evento1, ANEXO3, fl. 7);
extrato de previsão de pagamento do seguro defeso em nome da autora, período de 10/2017 a 01/2018 (evento 1,
ANEXO3, fl. 27).

Passo a analisar a prova oral. Segue o teor dos depoimentos: 

1ª testemunha – Adelso Rodrigues dos Reis

Mora em Setiba – Guarapari; bairro Setiba; conhece a autora de lá mesmo; não
é vizinha, vê a autora passando para lá e para cá; a autora mora no mesmo bairro, Setiba; são
vizinhos de bairro; conhece e vê a autora no bairro há mais ou menos vinte e cinco anos;
a autora mexe com marisco, o esposo da autora trabalha com negócio de pescado,
inclusive trabalhou com o depoente, é pescador também; o esposo da autora; a autora é
pescadora também; a autora trabalha com seu esposo, contribui; são família de
pescadores; acha que a autora recebe seguro defeso, por direito a autora tem direito de
receber; a autora deve receber, não tem certeza; que saiba nem a autora nem o marido saíram
da pesca para trabalhar de carteira assinada durante todo esse tempo.

 

2ª testemunha – Vera Maria Fonseca dos Reis

Mora em Setiba; conhece a autora lá de Setiba; não conhece a autora da igreja, a
autora e a depoente é católica, então conhece a autora porque a autora mora em uma rua, na
Rua Ilário, e a depoente na Rua José Sarney, há vinte cinco anos conhece a autora, conhece
seu esposo, conheceu o pai da autora, Benedito que era pescado, então conhece a autora
assim;  o pai da autora era pescador, o marido da depoente ficou muito nas pedras
esperando o pai da autora com o barco para levar o para pescar; o marido da depoente
também é pescador; já pescou, pescou muito aqui no Espírito Santo, pescou no Rio de
Janeiro, no Rio caiu da Ponte Rio – Niterói; nunca pescou com a autora; já viu a autora
pescando; vê a autora pescando há uns vinte e cinco anos; desde o começo a autora já
pescava, tem vinte e cinco anos; foi para lá (Setiba) tem uns vinte e nove anos; até hoje a
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autora pesca, a autora tira sururu nas pedras e agora, cerca de uns tempinhos atrás a autora
teve um problema de coluna, ficou muito ruim da coluna, ai a autora não parou, o marido da
autora continuou pescando, a autora ajudando, limpando peixe, o marido vendendo; o marido
da autora também pesca; tem uns tempos que a autora falou a depoente que estava recebendo
o seguro defeso.

As testemunhas afirmaram que a autora trabalha como pescadora artesanal há
25 anos, na Praia de Setiba, em Guarapari/ES. Como a audiência foi realizada em 2018,
segundo as testemunhas, a autora teria iniciado sua atividade de pesca em 1993.

Contudo, anotações constantes da CTPS e do CNIS, indicam que autora possuiu
vínculo empregatício, como cozinheira, com Eduardo José Biasutti no período de 01/05/2004
a 06/01/2006 (evento 1, ANEXO2, fl. 6, e ANEXO3, fl. 22).

A carteira de pescadora profissional da autora indica que seu registro como
pescadora artesanal foi feito em 20/06/2008 (evento1, ANEXO2, fl. 1), mesma data que
consta no CNIS (evento 1, ANEXO3, fl. 22).

A ficha de inscrição da autora na colônia de pescadores indica que a inscrição
da autora como marisqueira foi feito em 16/06/2008 (evento1, ANEXO3, fl. 7).

Ficou provado que a autora exerceu pesca artesanal em regime de economia
familiar somente a partir de 16/06/2008. A autora, portanto, não cumpriu tempo superior ao
da carência da aposentadoria. Não faz jus, assim, à aposentadoria por idade.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o
art. 1º da Lei nº 10.259/01).

Defiro à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.
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Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo ao exercício de atividade rural por toda vida
da Autora, desde os documentos produzidos em nome de seu genitor, para o período anterior
ao casamento da mesma, bem como pelo próprio espelho do seu CNIS que demonstra o
exercício de atividade urbana tão-somente no período de 01/05/2004 a 06/01/2006.

 

Neste momento, é importante ressaltar que o trabalho exercido pela Autora, na
função de doméstica, nos moldes da melhor jurisprudência acerca da matéria, não tem o
condão de afastar a sua qualidade de segurada especial, no período anterior, uma vez que não
superior a 36 meses.

 

Com efeito, o fato da carteira de pescador artesanal da Autora ter sido emitida
em 20/06/2008, não afasta a sua caracterização como segurada especial, sob o argumento de
não ter sido requerida por ela, à época devida, uma vez que uma série de fatores podem ter
ocasionado a falta de cumprimento de tal requisito burocrático.

 

Sendo assim, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, pelo período de carência, haja
vista terem atestado o exercício da atividade pesqueira por mais de 25 anos.

 

Outrossim, resta claro que a Autora sempre foi trabalhador rural, uma vez que
não possui qualquer anotação em sua CTPS.

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural à Autora desde a data do requerimento administrativo, em 12/07/2016.

 

Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em
20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral,
segundo o qual “na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
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Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

 

Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela
de urgência, em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão.

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 12/07/2016.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000239700v3 e do código CRC 160d9f98.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 0029585-85.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IRACI JESUS DOS SANTOS PANSINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL, a partir da data do requerimento administrativo, em 26/12/2016.

 Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não há provas documentais
que atestam o exercío da atividade rural por todo o período de carencia.

Contrarrazões da parte contrária.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
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documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a parte autora, nascida em 1961, cumpriu o requisito etário em 2016,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1 -
PROCADM2):

(i) carteira de pescadora emitida em 2006 (fl. 16); 

(ii) carteira de pescador do marido emitida em 2005 com anotação do primeiro
registro em 1997 (fl. 19);

(iii) carteira de pescador artesanal do marido emitida em 1997 (fls. 21/22);

(iv) resultado de requerimento de seguro desemprego (defeso) do marido em
2016 (fl. 40); 

(v) resultado de acerto de pagamento de seguro desemprego (defeso) da autora
em 2013/2014 (fl. 45); 

(vi) cadastro geral da autora na Receita Federal do Brasil como segurado
especial – pesca, com registro em 2006 (fl. 48); 

(vii) caderneta de pescador profissional do marido emitidos pelo Ministério da
Marinha desde 1991 (fls. 57/58); 

(viii) carteira de pescador do marido emitida em 2002 e 2005 (fl. 60); 

(ix) cadastro geral do marido da autora na Receita Federal do Brasil, como
segurado especial – pesca, desde 1998 (fl. 66); 

(x) documentos do seguro desemprego do marido da autora em 2004, 2010,
2016 (fls. 67/70).

Ainda, em audiência realizada em 12/04/2018, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas, como pescadora, em tempo muito superior à
carencia.  A prova testemunhal foi suficienta para ampliar a eficácia dos documentos
apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 32



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 199/726

0029585-85.2017.4.02.5052 500000245073 .V4 JRJ17255© JES10683

De igual modo, restou devidamente demonstrado o labor campesino da parte
autora em regime de economia familiar, ao lado do seu conjuge.

Salienta-se inexistir óbice para que se considere a documentação do cônjuge da
parte autora como início de prova material. Isso porque já é entendimento pacífico no STJ
que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador, podem ser estendidos
ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal, sendo essa a hipótese dos
autos. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO
DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE
COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE
VENHA ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA.
FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO
NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO
PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido
como agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de
prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto deve vir
acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo.
2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato do
casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a
validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse
sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima seja a única prova
material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge
qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova
testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA
TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS.
EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada
especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge,
ainda que falecido, for corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos
pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da
Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado especial o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades
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individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478,
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL.
PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL.
POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1. Esta Corte possui
entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito
do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão
de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar
os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a
todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no
sentido da prática laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese
defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em
regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo
regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ
- QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182
..DTPB:.)(gn)

Não há necessidade de que a prova documental se estenda sobre todos os anos
da carência, sendo suficiente que a Autora tenha apresentado início de prova material, a partir
de 1997 até a DER.

Sendo assim, reputo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245073v4 e do código CRC 1e511402.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0007142-43.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA D AJUDA BARBOSA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL, a partir da data do requerimento administrativo, em 26/08/2016.

Contrarrazões da parte contrária.

VOTO

 A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o
rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas testemunhais,
tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são
válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova
testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova
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documental. Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório".

No caso, a parte autora, nascida em 22/10/1955, cumpriu o requisito etário em
2010, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 174 (cento e setenta e quatro) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1 -
PROCADM2):

(i) CTPS da autora anotada na condição de trabalhadora rural de 10/07/2000 a
30/08/2000, de 04/09/2000 a 02/11/2000, como ajudante geral em empresa de carvão de
12/11/2002 a 09/02/2003 (fl. 16); 

(ii) Carteira de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 08/06/2015
(fl. 19); 

(iii) pagamento de mensalidade ao Sindicato em 2015/2016 (fls. 20/22); 

(iv) Declaração emitida pelo senhor Luiz Antonio Dutra afirmando que a autora
trabalhou como meeira de 30/06/2003 a 24/07/2005, com contrato verbal (fl. 23) e escritura
pública de compra e venda e ITR da propriedade (fls. 24/40)); 

(v) Contratos de parceria agrícola com Sr. Rogério Altoé, referente ao período
de 02/03/2007 a 02/07/2010, datado de 2007 e com firma reconhecida, fazendo menção à
existência de contrato verbal desde 25/07/2005 (fls. 41/42); 

(vi) aditivo de retificação e ratificação de contrato de parceria agrícola,
incluindo a cláusula de que o contrato terá validade de cinco anos, iniciando-se em
03/07/2010 e terminando em 03/07/2015 (fls. 43/45), datado de 2011 e com firma
reconhecida; contrato de parceira com Sr Rogério Altoé, de 02/10/2015 a 02/07/2021 (fls.
45/48), datado de 2015 e com firma reconhecida no mesmo ano; Fichas escolares de filhos da
autora com a profissão da autora anotada como lavradora em 2003/2010 e 2011 (fls. 74/75 e
84); 

(vii) Fichas hospitalar com a profissão da autora como lavradora em 2007 e
2008 (fls. 76/77 e 79/80); 

(viii) Certidões de nascimento dos filhos David Costa Porto e Jhony Paulo
Costa, em que a autora é qualificada como lavradora, emitidas em 2016 (fls. 81/82

Ainda, em audiência realizada em 17/10/2018, foi colhido os depoimentos das
testemunhas, que corroboraram as provas documentais.
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Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas, inicialmente, como diarista e posteriormente,
como parceira agrícola. A prova testemunhal foi suficienta para ampliar a eficácia dos
documentos apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

De igual modo, restou devidamente demonstrado o labor campesino da parte
autora em regime de economia familiar, pois tanto o primeiro companheiro como o segundo
companheiro eram trabalhadores rurais. 

Salienta-se inexistir óbice para que se considere a documentação do cônjuge da
parte autora como início de prova material. Isso porque já é entendimento pacífico no STJ
que os documentos que qualificam um cônjuge da parte como lavrador, podem ser estendidos
ao outro cônjuge, desde que haja contundente prova testemunhal, sendo essa a hipótese dos
autos. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO
DE CASAMENTO NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE
COMO AGRICULTOR OU RURAL. EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE
VENHA ACOMPANHADO DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA.
FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE FATO
NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO
PÚBLICO. 1. A certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido
como agricultor ou rural é documento público hábil a comprovar o início de
prova material do trabalho da esposa no meio agrícola, entretanto deve vir
acompanhado de idônea prova testemunhal como observado pelo acórdão a quo.
2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato do
casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do
benefício, não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a
validade e a eficácia da certidão de casamento, desde que a prova testemunhal
produzida ateste a continuidade do labor da mulher nas lides rurais. Nesse
sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições acima seja a única prova
material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do cônjuge
qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova
testemunhal (AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp
105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA
TURMA, DJE DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM NOME DO DE CUJUS.
EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada
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especial à esposa de lavrador se o início de prova material em nome do cônjuge,
ainda que falecido, for corroborado por testemunhos idôneos, assim definidos
pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do inciso VII do art. 11 da
Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado especial o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades
individualmente, como na espécie, ou em regime de economia familiar. 3.
Agravo regimental não provido. EMEN: (AGARESP 201200104478,
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL.
PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL.
POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1. Esta Corte possui
entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de óbito
do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão
de agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar
os depoimentos testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a
todo o período de carência exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, desde que ela seja amparada por prova testemunhal harmônica, no
sentido da prática laboral referente ao período objeto de debate. 3. A tese
defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em
regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo
regimental improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ
- QUINTA TURMA, DJE DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182
..DTPB:.)(gn)

 

No que se refere à carência, de acordo com o art. 142 da Lei 8.213/91, para os
segurados filiados ao RGPS anteriormente a 24/07/1991, e que tenham completado o
requisito etário a partir de 2011, deve restar comprovada a existência de
180 contribuições mensais, no caso, pelo menos 15 anos de atividade rural, nos termos da lei,
sem necessidade de contribuição.

 

Assim, observa-se que a única exigência estabelecida pela lei para a
comprovação do tempo de serviço é o início de prova documental, afastada a prova
exclusivamente testemunhal.

 

O requisito de prova material, por seu turno, pode ser preenchido por qualquer
documento que comprove o vínculo, nos termos da súmula da TNU acima transcrita, podendo
o Juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, ater-se aos elementos
probatórios carreados aos autos.
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Não há dúvida de que a legislação previdenciária, no que tange ao serviço rural,
sempre entendeu como insuficiente a demonstração do período através de prova meramente
testemunhal, sendo exigido o - início de prova material -, ou seja, a existência de outros
meios de prova, notadamente documental, que corrobore o efetivo desempenho da função
rural.

 

Sendo assim, por força da qualificação da Autora como segurada especial, a
legislação previdenciária lhe dispensa da realização de contribuições previdenciárias, para
fins de cumprimento da carência da aposentadoria por idade, com a manutenção da sentença,
pelos seus próprios fundamentos.

 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":
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Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)
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No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000244902v6 e do código CRC e298ac49.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000893-10.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HELENA VETTORACI CARLOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
HOMOLOGAÇÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO PERÍODO DE
05/03/1995 A 31/12/2009. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA PARA O
PERÍODO DE 01/01/2010 A 30/01/2012 (DER ANTERIOR ANALISADA NOS AUTOS
DO PROCESSO N. 0004238-95.2013.4.02.5050). INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL
APENAS PARA O PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ A DER 14/10/2015. CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA CONFIRMADO EM SEDE TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CARENCIA DE 180 MESES, NO
PERIODO DE 2000 A 2015. IMPOSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO DA DER
PARA 20/02/2017, ANTE À NECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO LABOR
RURAL DA AUTORA.  CARÊNCIA   DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. REsp 1.352.721/SP. NÃO CUMPRIMENTO DO
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA
DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA NO
PERÍODO DE 20/11/2014 (DATA DO RECONHECIMENTO DE FIRMA) ATÉ A DER
(14/10/2015). SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, (i) que o início de prova material juntamente com a testemunhal
comprovam seu efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar por
período superior à carência; e (ii) que o INSS já reconheceu 14 anos e 9 meses de atividade
rural da Autora, que devem ser somados aos contratos de parcerias agrícolas, para os períodos
de 20/08/2014 a 20/08/2015 e de 21/08/2015 a 20/02/2017, em tempo suficiente para
cumprimento da carência para concessão do benefício previdenciário.

 

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:
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“(...) Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade
de segurado especial. A autora nasceu em 1957 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (55 anos) em 2012, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material.  

No caso dos autos, as provas produzidas, em especial quando comparadas às
provas produzidas no processo 0004238-95.2013.4.02.5050, não permitem a concessão do
benefício.

Com efeito, no depoimento pessoal deste processo a autora não foi capaz de
identificar quem é o seu atual patrão, afirmando que a propriedade se situa em Mesa Grande e
está desde 2006 trabalhando para o mesmo patrão - junto com o marido.

Por sua vez, o depoimento pessoal prestado no processo anterior é
completamente diverso, conforme se infere do Evento 10, PET8, fl. 45, considerando que no
processo anterior a autora afirmou que sempre havia trabalhado em Alto Joeba, sendo que
morava na localidade.

A primeira testemunha, Sr. Josenildo Codeco, afirmou que a autora trabalhou
entre 2014 e 2017 como colono e que possui duas propriedades em Mesa Grande. 

Já a segunda testemunha afirmou que a autora sempre trabalhou na roça e que
foi morar em Iconha aproximadamente em 2014 e que a autora trabalhou para Durval
Lorencini.

Pois bem.

Como se percebe, há uma grande divergência entre os depoimentos, seja em
relação aos locais de trabalho, como também em relação aos contratantes.

Esse quadro probatório impede o reconhecimento do labor rural no período
posterior a 2009 - nos mesmos termos do que já fora reconhecido no processo 0004238-
95.2013.4.02.5050.

A autora merece a improcedência.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da
demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”
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É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Registre-se que, na eventualidade de a autora ter efetuado recolhimentos como
contribuinte individual, tais contribuições não desnaturam a sua qualidade de trabalhador(a)
rural como segurado(a) especial, uma vez que constitui uma faculdade legal (art. 25, § 1º, da
Lei 8.212/1991). O mesmo ocorre no caso de a parte ter vínculos de natureza urbana, sendo
comum em regiões limítrofes entre a cidade e o campo, o trabalhador, com baixo nível de
escolaridade e sem formação específica alternar o trabalho rural com a atividade urbana de
natureza simples; nesse sentido, a Súmula 46/TNU: O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural,
condição que deve ser analisada no caso concreto.

 

No caso, a autora, nascida em 1952, cumpriu o requisito etário em 2012,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
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administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência,
constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:

 

1. Certidão de casamento de 15/09/1979, na qual consta a profissão do cônjuge, como lavrador;
2. Contratos de Parceria Agrícola com o Sr. Durval Lorencini, para os períodos de  05/03/1995 a 04/03/2005 e de

05/03/2005 a 04/03/2015.
3. Contratos de Parceria Agrícola com o Sr. Josenildo Codico, nos períodos de 20/08/2014 a 20/08/2015 e de

21/08/2015 a 20/02/2017
4. INSS já procedeu a homologação do período rural do período de 05/03/1995 a 31/12/2009.

 

Ainda, foi realizada audiência, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

 

Com efeito, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar o trabalho da
parte autora na qualidade de segurada especial por tempo correspondente à carência exigida
para a concessão de aposentadoria por idade. Isso porque o início de prova material juntado
pela autora aos autos, com a finalidade de comprovar sua qualidade de segurada especial, é
extremamente precária, conforme esclarecido a seguir.

 

In casu, a parte Autora pleiteia a averbação do tempo rural vinculado a um
contrato de parceria agrícola, para os períodos de 20/08/2014 a 20/02/2017, inclusive em sede
de reafirmação de DER.

 

No entanto, em sede de diligência administrativa efetuada pelo Réu, não houve
comprovação do exercício da atividade rural pela Autora na propriedade do Sr. Josenildo
Codico, em razão dos vizinhos limítrofes não mostraram conhecimento acerca da Autora,
bem como não ter sido constatada a presença de trabalhadores rurais no local.

 

 

No entanto, entendo que os contratos de parcerias agrícolas apresentados aos
autos constituem início de prova material do exercício da atividade rural, fato este que foi
confirmado pela oitiva do parceiro-outorgante, Sr. Josenildo Codico, como testemunha da
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parte Autora.

 

Sendo assim, entendo que é cabível o reconhecimento do exercício da atividade
rural desde a data do reconhecimento da firma do primeiro contrato de parceria agrícola
apresentado aos autos, em 20/11/2014, até a DER, em 14/10/2015, tendo em vista a
necessidade de prova no sentido de cumprimento integral do contrato até o seu vencimento,
em 20/02/2017, o que não ocorreu.

 

Outrossim, entendo que a parte Autora necessita comprovar o exercício de
atividade rural, no período de 1997 a 2012, antes do preenchimento do requisito etário ou de
2000 a 2015, antes da entrada do requerimento administrativo ora análise, o que também não
ocorreu.

 

Com efeito, o INSS já devidamente reconheceu o direito à averbação do período
de exercício de atividade rural de 05/03/1995 a 31/12/2009, dentro do período de carência,
bem como consta sentença já transitada em julgado, nos autos do Processo n. 0004238-
95.2013.4.02.5050, que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural,
formulado pela Autora, ante à ausência de qualquer prova documental da atividade rural no
período de 2010 a 2012.

 

Sendo assim, não em decorrência do período de carência ora analisado restar
adstrito a 2000 a 2015, tendo a autarquia previdenciária já reconhecido 9 anos de carência,
com a soma do período de 20/11/2014 a 14/10/2015, a Autora ainda não reuniu tempo
suficiente para fruição do benefício ora pretendido.

 

Com isso, a parte autora não supriu a exigência legal de início de prova material
(art. 55, §3º, da Lei 8.213/91), sendo vedada a comprovação de trabalho rurícola unicamente
por meio de prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e da Súmula
149/STJ.

 

Assim, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com documentos
aptos a servir de início de prova material, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
(CPC/2015, art. 485, I), segundo a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.352.721/SP
colacionado abaixo:
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DIREITO   PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO   ESPECIAL  
REPRESENTATIVO   DA CONTROVÉRSIA.  ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No.
8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.  AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO   DA   ATIVIDADE   RURAL.   CARÊNCIA   DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO
QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS
DESPROVIDO.1.   Tradicionalmente,   o   Direito   Previdenciário   se  vale  da
processualística   civil   para   regular   os  seus  procedimentos, entretanto,  não  se  deve 
perder  de  vista  as peculiaridades das demandas  previdenciárias, que justificam a
flexibilização da rígida metodologia    civilista,    levando-se    em   conta   os   cânones
constitucionais  atinentes  à Seguridade Social, que tem como base o contexto   social  
adverso   em   que  se  inserem  os  que  buscam judicialmente os benefícios previdenciários.
2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais
da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido
de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção   legal que lhe
garante a flexibilização dos rígidos institutos   processuais.   Assim, deve-se procurar
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da
Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como
ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão
do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao
princípio da usca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. 
A  concessão  de benefício devido ao trabalhador rural configura direito  subjetivo individual
garantido constitucionalmente, tendo a CF/88  dado  primazia à função social do RGPS ao
erigir como direito fundamental  de  segunda  geração  o  acesso à Previdência do Regime
Geral;  sendo  certo  que  o trabalhador rural, durante o período de transição,    encontra-se   
constitucionalmente    dispensado    do recolhimento   das   contribuições,   visando  à 
universalidade  da cobertura  previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por
meio de distribuição de renda pela via da assistência social. 5.  A ausência de conteúdo
probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art.  283 do CPC, implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de
o autor intentar novamente a ação (art.  268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à
tal iniciativa. 6.   Recurso Especial do INSS desprovido. (STJ – Resp: 1352721 SP
2012/0234217-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do
julgamento: 16/12/2015, CE – CORTE ESPECIAL, data de publicação: DJe 28/04/2016).
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No entanto, entendo que a melhor solução para a presente demanda resta
configurada na extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
no tocante ao pedido de concessão de aposentadoria rural.

 

 

Caso a parte autora consiga comprovar de forma eficaz a existência de labor
rurícola, pelo período equivalente à carência, bem como sua qualidade de segurada especial,
não faz jus à concessão de aposentadoria por idade rural, a partir da DER, em 14/10/2015.

 

Por fim, em decorrência da existência de inicio de prova documental para o
período compreendido no contrato de parceria agrícola de 20/11/2014  a 14/10/2015, do qual
reconheço a necessidade de averbação.

 

Recurso da parte autora prejudicado e DE OFÍCIO, reformo a sentença para
extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, o pedido
de aposentadoria rural e determino a averbação do tempo rural relativo ao período de
20/11/2014 a 14/10/2015.

 

Sem  condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Voto por não conhecer o Recurso da parte Autora e de ofício, reforma a
sentença, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015, o pedido de aposentadoria rural, bem como determinar a averbação do tempo
rural, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000244311v3 e do código CRC 10080fdd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0007494-67.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALERIA OLIVEIRA FIGUEREDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou extinta a ação sem a resolução de mérito, em razão da incompetência. Em suas
razões recursais (doc. 36 do Evento 31), alega, em síntese, que (i) pleiteou
administrativamente, em 17/3/2017, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição,
sendo o benefício indeferido sob a alegação de que haveria somente 19 anos, 6  meses e 2
dias de contribuição, (ii) de 1982 a 1989, manteve vínculo de emprego com o  Cartório de
Registro Civil/Tabelionato de Ibatiba/ES, (iii) apresentou documentos suficientes a
comprovar o efetivo labor desenvolvido como empregada (escrevente juramentada) nos anos
de 1982/1989, (iv) esta ação deve tramitar perante a Justiça Federal, pois as provas 
demonstram de forma efetiva o desempenho da atividade laboral no período de 1982/1989,
como escrevente juramentada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato localizado na
Cidade de Ibatiba/ES, (v) há possibilidade também de efetuar recolhimentos retroativos, o
que nem sequer foi apreciado na sentença, (vi)  a juriprudência do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região indica a necessidade de oitiva de depoimentos testemunhais para corroborar o
labor urbano em que não consta anotação na CTPS, ao passo que, colhidos tais depoimentos,
subsiste a competência da Justiça Federal para proferir a sentença, (vii) na situação em
apreço, as provas não deixam dúvidas sobre o desempenho do labor urbano, (viii)  em que
pese o entendimento sobre a impossibilidade de reconhecimento de vínculo laboral, em razão
de a medida ser efetivada perante a Justiça do Trabalho, havendo prova robusta sobre o
desempenho do labor, deverá haver a apreciação do julgador sobre o desempenho da
atividade urbana nos anos de 1982/1989, e (ix) deverá haver a anulação da sentença para que
seja proferida nova decisão com a análise das provas produzidas no feito.

Contrarrazões do doc. 39 do Evento 36.

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição desde a data do indeferimento administrativo do benefício em 17/3/2017. No
capítulo "dos requerimentos", não houve pedido específico quanto ao reconhecimento de
vínculo empregatício com o Cartório de Registro Civil/Tabelionato de Ibatiba/ES, no período
de 1982 a 1989, como bambém em relação  à possibilidade de recolhimento de contribuições
com efeitos retroativos. Porém, na fundamentação da peça inicial, pode-se extrair a
prentensão em questão:
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Neste ínterim, faz-se extremamente necessária a adoção do presente, para que
reste demonstrado o desempenho do labor pela Requerente entre 1982/1989,
assim como lhe seja facultado o recolhimento de contribuições nos períodos de:
01.04.2000 a 30.04.2000; 01.06.2000 a 30.06.2000; 01.08.2000 a 31.08.2000;
01.10.2000 a 31.10.2000; 01.12.2000 a 31.12.2000; 01.02.2001 a 28.02.2001;
01.04.2001 a 30.04.2001; 01.06.2001 a 30.06.2001; 01.08.2001 a 31.08.2001;
01.10.2001 a 31.10.2001; 01.12.2001 a 31.12.2001; 01.02.2002 a 28.02.2002;
01.04.2002 a 30.04.2002; 01.06.2002 a 30.06.2002; 01.10.2002 a 31.10.2002;
01.12.2002 a 31.12.2002; 01.02.2003 a 28.02.2003; 01.01.2005 a 31.01.2005;
01.02.2008 a 31.08.2011; 01.05.2013 a 30.09.2013, o que totaliza 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias.

No âmbito dos Juizados Especiais, o processo será instaurado mediante
apresentação de pedido, oral ou escrito, do qual constarão, dentre outras coisas, seu objeto e
valor. É expressamente vedada a formulação de pedido genérico, de modo a se evitar a
prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995). A Lei 9.099/1995
só admite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar de imediato a
extensão da obrigação (art. 14, § 2°), mas é imprescindível que seja determinável a extensão
do dano ou da obrigação no curso da demanda, pois, embora o autor possa formular pedido
genérico, ao juiz é vedado proferir sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único).

O CPC elenca os requisitos da petição inicial, dentre os quais está a necessidade
de narrar os fatos e fundamentos em que repousa a pretensão, assim como o pedido com suas
especificações (art. 319).

No caso presente, os fatos e fundamentos apresentados na inicial permitem a
compreensão do objeto da controvérsia, uma vez que a autora alegou que o pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição foi negado, pelo INSS, em razão de
ausência de cumprimento de carência, sendo que, por outro lado, o reconhecimento de
atividade empregatícia de 1982 a 1989 e a possibilidade de recolhimento de contribuições
previdenciárias com efeitos retroativos, no intervalo de 2000 a 2013, permitiriam a reunião de
tempo necessário para o gozo do benefício.

Assim, pode-se concluir que a autora, com a ação, objetiva o reconhecimento de
atividade empregatícia de 1982 a 1989 e a autorização para o recolhimento de contribuições
previdenciárias com efeitos retroativos.

A sentença julgou extinta a ação sem a resolução de mérito, em razão da
incompetência desta Justiça Federal para processar e julgar o feito, sob os seguintes
fundamentos:

(...)

Trata-se de ação proposta por Valéria Oliveira Figueiredo de Oliveira em face
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, com o cômputo de períodos
não constantes no CNIS, desde o requerimento administrativo (17/03/2017).
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É o relatório. Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente nomeada de
aposentadoria por tempo de serviço é regida pelo art. 9º da EC 20/98, verbis:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de
opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral
de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que
se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação
desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: 

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos
de idade, se mulher; 

e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de
tempo constante da alínea anterior. 

§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no
inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode
aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando
atendidas as seguintes condições: 

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

 b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite
de tempo constante da alínea anterior; 

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento
do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por
cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso
anterior, até o limite de cem por cento. 

Assim, os segurados que se encontravam filiados ao sistema previdenciário à
época da publicação da EC nº 20/98, mas não contavam com tempo suficiente
para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficaram sujeitos às
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normas de transição para o cômputo de tempo de serviço, sendo certo que estas
só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários
antes da publicação da emenda.

Para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, as
exigências expressas no art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, devem ser
atendidas.

Colocadas as premissas, verifico que constitui pedido autoral o reconhecimento
de labor no interregno de 30.03.1982 a 20.05.1989 e, ainda, o direito ao
recolhimento em atraso de contribuições relativas a período no qual
desempenhou atividade como contribuinte individual.

Na tentativa de comprovar a suposta atividade no Cartório, juntou a autora os
documentos de fls. 30/32. A prova documental apresentada se mostra
insuficiente a legitimar o labor sustentado, eis que frágil e extemporânea. A
título de exemplo, o documento de fl. 99, embora conste o nome da autora, não
está datado, e o cargo nele constante é o mesmo para o qual a autora foi
nomeada em concurso posterior.

Para corroborar a prova material trazida, foi realizada audiência para produção
de prova oral no dia 23/08/2018, na qual foi tomado o depoimento da parte
autora e de 03 (três) testemunhas, conforme DVD – R arquivado neste juízo. Os
depoimentos prestados em audiência se mostram genéricos e sem o condão de
robustez exigido para evidenciar vínculo empregatício. Cumpre destacar que a
testemunha Dimas da Silva Coelho disse que a autora era neta do proprietário
do Cartório, informação relevante omitida na inicial.

E ainda que a autora contasse com prova robusta – o que não é o caso – entendo
que sua pretensão deveria ser analisada pela Justiça do Trabalho. Neste sentido:

EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECONHECIMENTO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A decisão judicial que reconhece relação de emprego entre as partes é fonte
geradora de recolhimento das contribuições previdenciárias. E tal obrigação
não se restringe às verbas trabalhistas reconhecidas no acordo ou na
condenação, mas  alcança também os salários pagos durante todo o contrato
de trabalho, cujas contribuições não foram recolhidas à época oportuna, pelo
empregador (art. 876 da CLT, com redação dada pela Lei n.11.457/2007).
Recurso ordinário provido. (TRT-6 - RO: 635200631206015 PE
2006.312.06.01.5, Relator: Acácio Júlio Kezen Caldeira, Data de Publicação:
15/12/2007) 

Desta maneira, entendo que a justiça federal não é competente para reconhecer
de vinculo trabalhista.
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No que tange ao pedido de recolhimento de contribuições em atraso, verifico
pelo documento de fls. 97, contido no processo administrativo, que não houve
impedimento para que as contribuições fossem recolhidas. O que se extrai do
documento mencionado é que o servidor do réu informou que o período
requerido é passível de recolhimento, contudo salientou que tal pagamento não
socorreria a autora diante da ausência de comprovação, após os pagamentos, do
tempo mínimo exigido por lei para o benefício almejado. Assim, não há
interesse de agir, por ausência de pretensão resistida.

Conclui-se, pois, que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual
previsto no art. 373, I do novo CPC, motivo pelo qual não é possível o
reconhecimento do direito pleiteado.

 III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, este juízo é incompetente para reconhecer vínculo trabalhista
e, quanto ao pedido de recolhimento de contribuições em atraso, não há
interesse de agir, de modo que JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise
do mérito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para,
querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada
pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

(...)

Todavia, não é esse o entendimento desta TR/ES, sendo competente esta Justiça
Federal para reconhecer vínculo empregatício para fins de concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição.

Compulsando os autos, nota-se que a autora apresentou os seguintes
documentos para comprovar o alegado vínculo empregatício mantido de 1982 a 1989:

(i) certidão expedida em 30/3/2011 pelo Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Ibatiba/ES afirmando que ela exerceu a atividade de escrevente de 30/3/1982 a
20/5/1989;

(ii) certidão expedida em 1/3/2010 pela Controladora Geral das Escrivanias e
Serventias informando que ela exerceu atribuições no Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Ibatiba/ES desde 30/3/1982, sendo aprovvada em concurso público para
serventias extrajudiciais, para o cargo de escrevente juramentada, pelo Ato n. 1133/1988,
publicado em 14/11/1988, tendo prestado o termo de compromisso em 23/11/1988;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 35



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 220/726

0007494-67.2018.4.02.5051 500000245841 .V54 JES10515© JES10515

(iii) fica funcional emitida em 1/3/2010 demonstrando que, em 30/3/1982, ela
foi designada (Portaria s/n) para exercer as funções de escrevente auxiliar do Cartório de
Registro Civil e Tabelionato de Ibatiba/ES e que, desde 14/11/1988, por meio do Ato
1133/1988, foi nomeada (habilitada em concurso) para exercer o cargo de escrevente
juramentada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Ibatiba/ES.

Como se observa, os documentos apresentados não são contemporâneos ao
período de prestação do serviço, não podendo, assim, servir de início de prova material. Isso
porque a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeitos quando baseada, pelo menos,
em início de prova material, por não ser admitida a prova exclusivamente testemunhal, como
dispõe o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
através do verbete 149: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola, para efeito de da obtenção de benefício previdenciário. 

Não obstante, em audiência realizada em 23/8/2018, as testemunhas não
demonstraram firmeza em suas respostas, apresentando declarações genéricas do alegado
vínculo empregatício, sendo que uma das testemunhas (Dimas da Silva Coelho) disse que a
autora era neta do proprietário do Cartório com o qual alega possuir vínculo de trabalho
extemporâneo, o que fragiliza ainda mais a suscitada relação de emprego.

Assim, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial no que tange ao
reconhecimento do vínculo empregatício de 30/3/1982 a 20/5/1989. 

Com relação ao acordo judicial firmado, na Justiça do Trabalho, entre a autora e
o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Ibatiba, deve-se apontar que a  jurisprudência
do STJ firmou o entendimento de que a sentença trabalhista (homologatória de acordo) pode
ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço
prescrito no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, desde que fundamentada em elementos que
demonstrem o exercício da atividade laborativa nos períodos alegados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE
SERVIÇO. PROVA MATERIAL. SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO. UTILIZAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS A
SUBSIDIAR O PEDIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso dos autos, a sentença trabalhista
homologatória de acordo constitui ou não início de prova material, apta a comprovar a
carência exigida para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

2. A jurisprudência do STJ é de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início
de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3º da
Lei 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da
atividade laborativa nos períodos alegados.

3. Essa é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a condenação do empregador ao
recolhimento das contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento judicial do
vínculo trabalhista, demonstra, com nitidez, o exercício de atividade remunerada em relação
ao qual não houve o devido registro em época própria.

4. Agravo regimental não provido.
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(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 308370 RS 2013/0062174-0, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 12/9/2013)

A jurisprudência da TNU também se posiciona no mesmo sentido, conforme
julgado a seguir:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO RURAL RECONHECIDO EM
SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 31 DA TNU. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO ENTENDIMENTO DA TNU.
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

1. Prolatado acórdão pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina, a qual manteve a
sentença que julgou procedente o pedido de averbação de tempo rural reconhecido em
sentença trabalhista homologatória de acordo, com a consequente concessão de
aposentadoria por idade.

2. Pedido de uniformização de jurisprudência interposto, tempestivamente, pelo INSS, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão é divergente do
entendimento do STJ, segundo o qual a sentença trabalhista homologatória de acordo somente
poderá ser considerada como início de prova material se na referida ação trabalhista houver
produção de provas. Cita como paradigmas os seguintes julgados: EREsp nº 616.242/RN,
AgRg no REsp nº 837.979/MGe REsp nº 565.933/PR.

3. Incidente admitido na origem.

4. Esta TNU adotou entendimento no sentido de que a sentença trabalhista transitada em
julgado, seja ela objeto ou não de homologação de acordo, serve como início de prova
material. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgado desta TNU: “SENTENÇA
TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. EFICÁCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. ENTENDIMENTO ASSENTADO NA TNU. 1. O não reconhecimento da
eficácia da sentença trabalhista transitada em julgado, seja ela objeto de homologação, sem a
produção de prova, ou de julgamento meritório, com a produção de prova documental,
naquele feito, fere o princípio da proteção da coisa julgada, consagrado em sede
constitucional como corolário do princípio da segurança jurídica, conforme entendimento
assente nesta TNU. 2. Incide ao presente caso o artigo 468 do CPC, que dispõe que a
sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das
questões decididas. 3. Incidente de uniformização a que se nega provimento.”(PEDILEF
200583005213238. Relator: Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ: 15/03/2010).

5. Tal entendimento encontra-se consolidado através da Súmula nº 31, in verbis: A anotação
na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material
para fins previdenciários.

6. No caso dos autos, o acórdão recorrido admitiu como início de prova material a sentença
homologatória do acordo trabalhista em que houve o reconhecimento do vínculo
empregatício desenvolvido pela parte autora, corroborado, ressalte-se, por prova
testemunhal. Assim, tal entendimento está de acordo com o posicionamento consolidado
desta TNU. Por tal razão, aplica-se a Questão de Ordem nº 13, in verbis: Não cabe Pedido de
Uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido.”

7. Incidente não conhecido.
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Como já exposto, não há outros elementos dos autos que possam atribuir
eficácia à sentença homologatória do acordo trabalhista. Além disso, a prova testemunhal não
foi idônea o suficiente para demonstrar o alegado serviço prestado pela autora ao cartório na
qualidade de empregada. 

Agora, passa-se à análise da possibilidade de recolhimento de contribuições
previdenciárias extemporâneas para fins de carência.

Segundo o art. 27 da Lei n. 8.213/1991:

Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: I -
referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os
domésticos, e dos trabalhadores avulsos;   II - realizadas a contar da data de
efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo
consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes
a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual,
especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11
e no art. 13.   

Como se observa, conforme o citado artigo, é vedado o recolhimento das
contribuições previdenciárias em atraso apenas para efeito de carência, não havendo como
prosperar a pretensão autoral nesse sentido.

Voto por conhecer o recurso da autora para dar parcial provimento a ele,
reconhecendo a competência desta Justiça Federal para processar e julgar os pedidos
formulados na inicial, mas, no mérito, indeferindo a pretensão inicial. Sem custas e 
condenação  em honorários advocatícios.

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5000644-56.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VITORIA BERNARDO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. TÉRMINO DO ÚLTIMO VÍNCULO URBANO EM 1990.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. QUALIDADE DE SEGURADA
ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DESDE 18/04/2017. EXISTÊNCIA DE PEQUENA HORTA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR
OUTRO FUNDAMENTO

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade híbrida desde o requerimento administrativo em 17/08/2015.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por entender que o tempo rural
posterior a 1991, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria
por idade híbrida, exige o recolhimento de contribuições previdenciárias.

Razões Recursais: a sentença já reconheceu a existência de 14 anos, 10 meses e
13 dias, como tempo de contribuição, até 1990, bem como que há início de prova
documental, corroborada pela prova testemunhal de que a Autora exerce tão-somente
atividade rural, na propriedade de seus genitores, a partir do término do seu último vínculo
urbano até a DER.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 05/04/1952 e que requereu a
aposentadoria por idade híbrida em 17/08/2015, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2012, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.
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No entanto, a causa de pedir é vinculada ao exercício da atividade rural pela
parte Autora, de forma interrupta, após a sua separação do seu cônjuge em 1990 e por via de
consequência, seu retorno ao trabalho na propriedade rural de seus genitores, até a DER, nos
termos do contrato de comodato rural apresentado aos autos.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

 

“(...) VITORIA BERNARDO DOS SANTOS pediu a condenação do INSS a
conceder e pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, a partir da data do
requerimento administrativo, em 17/08/2015 (Evento 1, INDEFERIMENTO6), com
pagamento dos valores atrasados, devidamente corrigidos.

A autora informa que trabalhou em atividade rural no período posterior a 1990,
ocasião em que teria se separado do marido e voltado a trabalhar na propriedade dos pais. O
INSS não reconheceu nenhum período de tempo de atividade rural em nome da autora, como
atividade rural em regime de economia familiar.

Alegou que a soma do tempo de serviço rural com o tempo de contribuição em
atividade urbana equivale a mais de 180 meses, permitindo a concessão de aposentadoria por
idade híbrida, na forma do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, pois já tem mais de 60 anos de
idade.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
documento da propriedade adquirida pelos pais em 1964, incluindo escritura de compra e
venda e ITRs (Evento 1, ANEXO8 - fls. 06/10).

Os demais documentos não servem como início de prova material do alegado
trabalho rural. Na ficha de matrícula escolar do filho consta a função de professora
desempenhada pela autora (Evento 1, ANEXO8 – fl. 11); o contrato de comodato rural é
extemporâneo, pois datado de 02/07/2015 (Evento 1, ANEXO8 - fls. 12/13); a certidão de
tempo de contribuição informa que a autora exerceu a função de professora durante mais de
dez anos, desde 1969 a 1980 (Evento 1, ANEXO8 – fls. 16/18).; a CTPS também informa
alguns períodos de trabalho urbano em nome da autora, em 1984, 1986, 1987/1988 e 1990
(Evento 1, ANEXO8 – fls. 19/23).
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O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno
dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

VITORIA BERNARDO DOS SANTOS (autora)

A autora declarou que atualmente não está trabalhando; que antes de receber o
benefício, trabalhava no interior ajudando a mãe; que já trabalhou fora da roça, como
professora, em pousada, doméstica; que nasceu em 05 de abril de 1952; que é viúva; que só
recebe o benefício por idade e não recebe Pensão por Morte referente ao marido falecido;
que o marido era pedreiro e pintor; que o pai é falecido e que a mãe se encontra com 90
anos; que morava na propriedade dos pais; que saiu da propriedade dos pais para morar em
Linhares na casa dos filhos para realizar um tratamento de vista; que só vai a Linhares
quando tem consulta; que faz tratamento ocular, pois tem glaucoma; que trabalhava com
mandioca, capina, horta; que antes do marido falecer, eles não moravam juntos; que depois
que se separou de fato do marido, continuou na roça; que depois que se separou começou a
cultivar horta, limpar canteiro e o irmão vendia na feira; que morava ela, o irmão, a mãe e
os filhos; que tem 3 filhos; que depois que se separou e voltou para a roça, já trabalhou
como cozinheira em uma lanchonete/restaurante, mas que não era de carteira assinada e só
em época de verão.

JURACY ALVES RODRIGUES (Testemunha da Autora)

Que conhece a autora há mais de 30 anos; que depois que ela parou de
trabalhar como professora trabalhou em um restaurante; que a mãe da autora mora na roça;
que depois que a requerente se separou morou um tempo com a mãe; que não sabe quanto
tempo a autora morou com a mãe; que o tempo que ficou na casa da mãe, ela laborava com
plantação, sendo farinha, mandioca, amendoim, feijão, arroz; que faz mais de 5 anos que a
autora saiu da casa da mãe; que o pai da autora era vivo quando a mesma foi para Linhares;
que via a autora trabalhando na roça; que ela não trabalhava sozinha.

MANOEL MACHADO (Testemunha da Autora)

Que conhece a autora há 40 anos; que ela já foi casada; que ela se separou por
volta do ano de 1990; que a autora trabalhava na roça e que quando se separou ela trabalha
em uma pousada em Conceição da Barra; que depois que saiu da pousada, ela voltou a
trabalhar na roça; que o pai da autora faleceu há aproximadamente 10 anos; que quando o
pai faleceu, ela ainda trabalhava na roça, mas que após o falecimento parou de trabalhar na
propriedade rural; que ela plantava mandioca, aipim, batata; que já comprou hortaliças com
a autora; que faz muito tempo que comprou a farinha que a autora vendia, pois depois ela
parou.

A prova documental apresentada não é satisfatória. Além disso, as testemunhas
informaram que a autora trabalhou na terra apenas até a data do falecimento do pai, sendo que
uma testemunha disse que tem uns dez anos que o pai da autora faleceu e depois disso ela não
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trabalhou mais na propriedade rural e outra disse que tem mais de cinco anos que a autora
saiu da casa da mãe e não exerce mais a função rural.

É possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência. Trata-se da aposentadoria por
idade híbrida.

Nesse caso, a aposentadoria pode ser deferida à mulher a partir dos 60 anos de
idade. Isso está previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº
8.213/91: “§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher.”

O fato de o(a) autor(a) não ser lavrador(a) no momento do requerimento de
aposentadoria não impede a concessão do benefício. A lei literalmente prevê que quem é
trabalhador(a) rural pode aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. Entretanto, a Primeira e a
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram interpretação ampliativa à norma
legal, entendendo que a aposentadoria híbrida contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como aqueles que saíram do campo e foram para a cidade.
Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da aposentadoria por idade mediante a
mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não importando qual seja a
atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento
do requisito etário. Eis os julgados que exemplificam a consagração desse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE.  ART. 48, §
3º, DA LEI N. 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E
RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE ANTECEDE O
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA.
POSSIBILIDADE.

1. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91, conferiu ao segurado
o direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na apuração do tempo de
serviço, seja realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano.

2. Para fins do aludido benefício, em que é considerado no cálculo tanto o
tempo de serviço urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho
exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria.

3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade,
ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.
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4. O cálculo do benefício ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput
do art. 29 da Lei n. 8.213/91, sendo que, nas competências em que foi exercido o labor
rurícola sem o recolhimento de contribuições, o valor a integrar o período básico de cálculo
- PBC será o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.

5. A idade mínima para essa modalidade de benefício é a mesma exigida para a
aposentadoria do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher, portanto, sem a redução de 5 anos a que faria jus o trabalhador exclusivamente
rurícola.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
HÍBRIDA. CARÊNCIA. MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LABOR URBANO
OU RURAL. INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO RURAL.
DESNECESSIDADE.

1. Esta Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a
predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o
trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n.
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por
outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, sob esse
regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o labor
exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/1991)." REsp 1.407.613/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/11/2014.

2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei n. 8.213/1991 dispensam
o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas
a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo
da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o
recolhimento das contribuições." (idem, ibidem) 3. Mantida a decisão por seus próprios
fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1479972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 27/05/2015)

A Turma Nacional de Uniformização reafirmou o entendimento de que “para
fins do aludido benefício, [é] irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento
anterior ao cumprimento da idade mínima ou requerimento da aposentadoria (rural ou
urbano)” (PEDILEF 5009416-32.2013.4.04.7200, Rel. Juíza Federal Ângela Cristina
Monteiro, DOU 24/11/2016).
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Prevalece, portanto, o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto
no § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no
momento em que implementar o requisito etário ou formular o requerimento administrativo.
Também não é relevante se o trabalho predominante no período que antecedeu o
requerimento foi o rural ou o urbano.

Por outro lado, é necessário conjugar a interpretação do § 3º do art. 48 da Lei nº
8.213/91 com o § 2º do mesmo artigo. O § 2º dispõe que “o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido” (grifei).

Assim, para ter direito à aposentadoria por idade típica, com redução de 5
anos na idade mínima, o trabalhador rural precisa comprovar exercício exclusivo de atividade
rural durante 180 meses no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria.

Em seguida, ao regular a aposentadoria por idade híbrida, o § 3º dispõe que,
se o trabalhador rural não atender ao disposto no § 2º, poderá satisfazer a condição ali
prevista mesclando tempo de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias
de segurado: “§ 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher”. 

A única condição inovadora prevista no § 3º em relação ao § 2º é a de que, em
vez de se computar exclusivamente tempo de atividade rural, admite-se somar indistintamente
tempo de atividade rural com tempo de contribuição em atividade urbana. Todas as demais
condições (requisitos) previstas no § 2º permanecem mantidas, inclusive a exigência de
aferição do tempo de serviço dentro do “período imediatamente anterior ao requerimento da
aposentadoria”.

Por isso, ainda que não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural no
momento em que é atingido o requisito etário ou requerido o benefício, é indispensável que o
tempo de serviço rural esteja inserido ou, ao menos, tenha continuidade ou proximidade com
o “período imediatamente anterior ao requerimento administrativo”.Consequentemente, é
inaceitável, mesmo para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, o tempo de
serviço rural remoto, ao qual se tenha seguido intervalo significativo de inatividade, com
perda da qualidade de segurado.

Para efeito de aposentadoria por idade híbrida, é admissível somar tempo de
serviço rural remoto com períodos mais recentes de tempo de contribuição em atividade
urbana, desde que o trabalho rural tenha sido exercido dentro ou próximo do período
equivalente à carência imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria, ou seja,
dentro ou próximo dos últimos 180 meses anteriores ao requerimento administrativo ou
(observada a Súmula 54 da TNU) ao cumprimento da idade mínima para se aposentar.
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Assim, a aplicabilidade do § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91 pressupõe que o
requerente tenha exercido atividade rural, por algum tempo, nos últimos 180 meses (ou um
pouco mais para trás no tempo, já que a atividade rural pode ser descontínua), mesmo que o
requerente não mantenha a condição de trabalhador rural por ocasião do requerimento ou do
momento em que completa a idade mínima. É admissível somar nesse período de carência
tempo de atividade rural sem contribuição com períodos contributivos. Todavia, não é
admissível computar tempo de atividade rural remoto muito distante dos 180 meses anteriores
ao requerimento administrativo. Nesse sentido é a orientação da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região, conforme acórdão relatado pelo Juiz Federal José Antônio
Savaris:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REGIONAL.
APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §3º, DA LEI 8.213/91.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO SEGURADO AO TRABALHO RURAL
QUANDO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO.  EXIGÊNCIA DE TRABALHO
RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INCIDENTE PARCIAL PROVIDO.

(...) 2. Para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei
8.213/91, art. 48, §3º), embora não se deva exigir a vinculação do segurado ao trabalho
rural quando do implemento do requisito etário, é indispensável uma 'nota de
contemporaneidade' da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural com
períodos contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência (Lei 8.213/91,
art. 48, §2º). 3. Retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado,
observando-se o entendimento ora uniformizado. 4. Incidente parcialmente provido.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 5001379-08.2012.404.7214/SC, Rel. JOSÉ
ANTONIO SAVARIS, julgado em 15/4/2015)

Esse entendimento persiste atual no âmbito da Turma Regional de
Uniformização da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE
JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DA
NECESSÁRIA NOTA DE CONTEMPORANEIDADE. 1. Embora não se deva exigir a
vinculação do segurado ao trabalho rural quando do implemento do requisito etário para
fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, é indispensável uma nota
de contemporaneidade da atividade rural, sendo possível a soma do tempo de serviço rural
com períodos contributivos se a atividade rural for exercida no período de carência.
Precedentes deste Colegiado. 2. Reafirmação do entendimento da Turma Regional no sentido
de que para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida (Lei 8.213/91, art. 48,
§3º), é necessária a comprovação do exercício de atividade rural durante o período de
carência, ainda que o segurado esteja desvinculado do campo quando do implemento do
requisito etário. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está alinhado à orientação da
Turma Regional, sendo aplicáveis as disposições da Questão de Ordem nº 13 da TNU. 4.
Pedido de Uniformização não conhecido. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº
5001102-93.2015.404.7114, Relator para Acórdão ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO,
juntado aos autos em 03/05/2017).
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Ao julgar um pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade
híbrida (urbana e rural), a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(TNU) decidiu, por maioria, que só é possível somar ao tempo de contribuição o tempo de
serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento
da idade do segurado, ou à data do requerimento administrativo, ainda que de forma
descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício
(representativo de controvérsia - Tema 168: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO REMOTO E
DESCONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO - Processo nº 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP).

De acordo com o art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, somente o tempo de serviço
rural anterior à data de início de vigência da referida lei (ou seja, anterior a 24/07/1991) pode
ser computado independentemente do recolhimento das contribuições. Dessa forma, apenas o
tempo de serviço rural até 24/07/1991 poderia ser reconhecido sem
contribuições. Contudo, embora possa ser averbado como tempo de trabalho, não pode esse
período ser considerado para cumprimento da carência.

Quanto ao período posterior a 24/07/1991, ainda que houvesse início de prova
material contemporâneo do exercício de atividade rural, nem assim seria possível averbá-lo
para fins de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade híbrida.

A partir da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural deveria recolher a contribuição
previdenciária prevista nessa lei. Entretanto, as contribuições criadas pela Lei nº 8.213/91
somente se tornaram exigíveis a partir da competência novembro/1991, porque o período
nonagesimal para exigibilidade das contribuições começou em julho e venceu em outubro.
Nesse sentido, o art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 356/91 previu que “As
contribuições devidas à Previdência Social que tenham sido criadas, majoradas ou
estendidas pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão exigíveis a partir da competência
novembro de 1991”.

Concluo que o tempo de serviço rural posterior a 01/11/1991 sem recolhimento
de contribuições só pode ser aproveitado para fins de concessão dos benefícios
previdenciários reservados aos trabalhadores rurais, na forma do artigo 39, inciso I, e artigo
143 da Lei nº 8.213/91. A averbação de tempo de serviço rural posterior a 01/11/1991 para
efeito de concessão de benefícios previdenciários de trabalhador urbano só é possível
mediante recolhimento das contribuições previdenciárias.

No caso concreto, em 2015, data do requerimento, ou mesmo em 2012, data
em que implementou a idade (nascida em 05/04/1952), restou comprovado que a autora
já não exercia mais a atividade rural, o que inviabiliza o reconhecimento de sua
qualidade de segurado como trabalhadora rural.

Em que pese tenha nos autos indícios de que a parte autora em algum momento
exerceu atividade rural, fato é que esse período rural não pode ser computado para a carência
do benefício pretendido, passando, assim, a se levar em conta, no caso concreto, apenas os
períodos constantes na carteira de trabalho e CNIS, para os quais foram vertidas contribuições
à Previdência.
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Tecidas essas considerações, passo ao cálculo do tempo em relação aos vínculos
anotados na CTPS da autora (Evento 1, ANEXO8 – fls. 19/23), no CNIS (Evento 1,
ANEXO8 – fl. 24) e dos períodos averbados na CTC (Evento 1, ANEXO8 - fl. 17),
conforme segue:

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA

Período:                                              Modo:               Total
normal:     Acréscimo:                    Somatório:

01/05/1981 a 31/12/1984                    CNIS                       3 a 8 m 0 d             
não há                    3 a 8 m 0 d

05/05/1986 a 21/07/1986                    CTPS                      0 a 2 m 17 d           
não há                    0 a 2 m 17 d

01/07/1986 a 28/09/1986                    CTPS                      0 a 2 m 28 d           
não há                    0 a 2 m 28 d

01/10/1987 a 04/01/1988                    CTPS                      0 a 3 m 4 d             
não há                    0 a 3 m 4 d

02/07/1990 a 01/10/1990                    CTPS                      0 a 3 m 0 d             
não há                    0 a 3 m 0 d

Tempo já reconhecido                         CTC:                                                           
                       10 a 2 m 24 d

SOMATÓRIO                                                                                                       
                       14 a 10 m 13 d

Dessa forma, entendo que computando todos os períodos de tempo de
trabalho/contribuição da autora, restou comprovado que não possui tempo suficiente ao
cumprimento da carência para a concessão do benefício requerido.

Não faz jus, assim, à aposentadoria por idade híbrida.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. (...)”

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.
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No entanto, a própria recorrente afirma em seu depoimento pessoal que não
exerce atividade rural, há pelo menos cinco anos, quando passou a residir na zona urbana de
Linhares/ES, em razão da necessidade de tratamento oftalmológico.

 

Outrossim, uma de suas testemunhas, na audiência, atestou que a Autora já não
trabalha na atividade rural há mais de dez anos, o que afastaria ainda mais o preenchimento
do tempo da carência, à época do requerimento administrativo, em 17/08/2015.

 

Contudo, em decorrência da Autora ter preenchido o requisito etário em
05/04/2007, quando completou 55 anos de idade, por força de seu nascimento ter ocorrido no
ano de 1952, passo a analisar o cumprimento da carência de 156 meses necessários para
obtenção da aposentadoria por idade rural, no período de 1992 a 2007.

 

Com efeito, há apenas prova da aquisição de propriedade rural pelos genitores
da parte Autora, em 1964, bem como a celebração de contrato de comodato rural, em seu
nome, para a mesma propriedade, em 02/07/2015, reputado extemporâneo pelo juízo
recorrido.

 

No entanto, entendo que para a concessão de eficácia retroativa ao contrato de
comodato rural apresentado aos autos, a parte Autora deveria ter apresentado outras provas
documentais, em seu próprio nome, o que não ocorreu, haja vista que a ficha escolar de um
dos seu filhos consta a sua profissão como professora.

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
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gratuidade de justiça deferida.

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000242382v3 e do código CRC d0e4b800.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0036537-74.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA BARBOSA CITELLI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando-o a conceder APOSENTADORIA POR
IDADE à parte autora desde 23/10/2017. Em suas razões recursais (doc. 21, Evento 14,
OUT18), alega, em síntese,  que (i) no  caso concreto, a autora completou 60 anos de idade
em 2017, de modo que deve ser exigida a carência mínima de 180 contribuições na data do
requerimento administrativo, nos termos da tabela estabelecida no art. 142 da Lei nº
8.213/1991, (ii) conforme consta,  na data do requerimento administrativo, ela tinha 132
contribuições, motivo pelo qual o benefício foi indeferido, por não restar preenchido o
requisito carência, (iii) os períodos em que esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário
foram computados como tempo de contribuição, mas não para a carência, (iv) na
sentença,  houve cômputo integral do período do contrato de trabalho firmado com a empresa
Mak Indústria de Vestuário Ltda., entre 2006 a 2010, todavia a autarquia já havia computado
esse período, conforme planilha anexada ao processo administrativo que consta neste
processo judicial, (v) a inclusão de aproximadamente 1 ano de tempo de contribuição não é
suficiente para completar a carência, restando evidente que a autora não completou 180
contribuições, e (vi) caso não acolhidas as teses anteriores, requer a aplicação da Lei nº
11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária
(TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017 ou, subsidiariamente, a aplicação da Lei nº 11.960
(29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária (TR +
0,5% ao mês) até 25 de março de 2015, considerando que essa é forma definida por
Resolução do CJF e, a partir de então, o IPCA-e. Contrarrazões do autor (doc. 24, Evento 17,
OUT20).

VOTO

O entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que o cômputo do
período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando intercalado com
períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária (PEDILEF
2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ 21/2/2011). A Súmula
n.º 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia que o tempo
de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de
trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando
intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência
social.
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No caso, o espelho do CNIS de Evento 26 (doc. 28) demonstra que o autor
recebeu auxílio-doença de 7/9/2007 a 31/1/2008, 18/6/2008 a 8/10/2009, 19/1/2015 a
19/11/2016. Consta também que ingressou, no RGPS, em 2/2011, como segurada obrigatória,
ante a existência de vínculo empregatício, e participou do RGPS como contribuinte individual
de 1/11/2016 a 28/2/2019. Ou seja, os períodos em que gozou os benefícios por incapacidade
foram intercalados com períodos contributivos. Assim, devem ser considerados como
carência.

O INSS alega também que houve cômputo de período contributivo em
duplicidade. Para afastar qualquer dúvida a respeito do cumprimento período de carência do
benefício, destaca-se o cálculo com base no espelho do CNIS:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/02/2001 15/03/2006                   1.869            1,00             1.869      5     1   14

01/11/2006 31/01/2008                     457            1,00                457      1     3     1

18/06/2008 08/10/2009                     478            1,00                478      1     3   22

01/07/2011 31/07/2011                       31            1,00                  31     -      1     1

01/08/2011 23/10/2017                   2.276            1,00             2.276      6     2   25

 Total:             5.111    14    -      1

 

Como se observa, em 23/10/2017, a autora não teria cumprido a carência
necessária para obtenção do benefício (15 anos ou 180 meses). Ocorre que o espelho do CNIS
demonstra que ela continuou pagando as contribuições individuais (até 2/2019), alcançando
assim o tempo contributivo em data posterior ao requerimento (em 22/10/2018):

 

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/02/2001 15/03/2006                   1.869            1,00             1.869      5     1   14

01/11/2006 31/01/2008                     457            1,00                457      1     3     1

18/06/2008 08/10/2009                     478            1,00                478      1     3   22

01/07/2011 31/07/2011                       31            1,00                  31     -      1     1

01/08/2011 22/10/2018                   2.640            1,00             2.640      7     2   24

 Total:             5.475    15    -     -  

Não obstante o fato de a questão sobre a possibilidade de inclusão do tempo de
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefício
aposentadoria ainda estar pendente de apreciação pelo STJ (Tema 995: sob o rito dos recursos
repetitivos), esta TR/ES já firmou o entendimento de que é possível a reafirmação da DER
prevista pela IN n. 77/2015 do INSS (redação mantida pela subsequente IN n. 85, de
18/2/2016), também em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado implementa todas as
condições para a concessão do benefício após o ajuizamento da ação.
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Com efeito, o microssistema dos Juizados Especiais Federais prima pelos
princípios da celeridade e da economia processual, havendo previsão legal para a concessão
do melhor benefício pela própria autarquia previdenciária. 

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
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Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

No que tange à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de
urgência posteriormente revogada (o benefício foi pago a partir de 2/9/2018, conforme o doc.
27 do Evento 22), não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento do STJ
na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reafirmar a DIB da aposentadoria por idade em 22/10/2018, nos termos da fundamentação.
Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000195671v26 e do código CRC 3ffe17c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5011157-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO-VISTA

O autor ajuizou a ação pugnando pela renúncia da aposentadoria por tempo de
serviço atualmente recebida por ele e pela concessão de aposentadoria por idade urbana com
base no preenchimento da carência (exclusivamente com as contribuições posteriores à
primeira aposentadoria) e do requisito etário. A sentença julgou improcedente a pretensão e,
inconformado, ele interpôs recurso inominado. O Relator do processo, o Juiz Federal
Leonardo Marques Lessa (2ª Relator desta 1ª TR/ES), proferiu seu voto no sentido de dar
provimento ao recurso da parte autora para condenar o INSS a: “a) cancelar o atual benefício
de aposentadoria por tempo de serviço recebido pelo autor e conceder o benefício de
aposentadoria por idade ao autor com DIB em 08.10.2018, desde que mais vantajoso; b)
calcular o salário de benefício da aposentadoria por idade com base, exclusivamente, nos
salários de contribuição posteriores a 12/1993; e c) aplicar o Manual de Cálculos da Justiça
Federal à correção monetária, desde quando devido o pagamento, e o art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997 aos juros de mora, desde a citação, ambos incidentes sobre as parcelas atrasadas”.
Em seguida, esta Relatoria pediu vista dos autos e, a seguir, profere voto em sentido
contrário.

Em que pese o presente caso referir-se à situação não idêntica àquelas que
ficaram conhecidas pelo título “desaposentação”, a lógica adotada pelo STF, no julgamento
dos Recursos Extraordinários 661.256 e 827.833, também se aplica às situações que estão
sendo denominadas de “reaposentação”. Isso porque a diferença entre os dois institutos
consiste, basicamente, no aproveitamento das contribuições anterior à primeira aposentadoria,
com a finalidade de obtenção de um benefício mais vantajoso. Enquanto na desaposentação
há a pretensão de aproveitamento de todas as contribuições do segurado, o pedido de
reaposentação consiste na troca da aposentadoria original por outra fundada exclusivamente
nas contribuições realizadas após o segurado aposentar-se.

Apesar das diferenças, existe um ponto comum entre as duas teses: o segurado
pretende utilizar as contribuições realizadas após a concessão da aposentadoria original, para
obter novo benefício.

Ocorre que essa pretensão encontra óbice na previsão do § 2º do art. 18 da Lei
8.213/1991:

“O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à
reabilitação profissional, quando empregado”.
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Nos julgamentos em conjunto dos RE ns. 661.256/SC (em que reconhecida a
repercussão geral) e 827.833/SC (Tema 503), o Plenário do STF fixou a seguinte tese:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios
e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à
‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.

Desse modo, assim como restou proscrita a desaposentação por falta de previsão
legal, do mesmo modo está vedada a reaposentação, uma vez que o segurado não tem direito
a aproveitar as contribuições realizadas após sua aposentadoria.

Assim, vinculando-se à decisão proferida no referido recurso extraordinário, nos
termos do art. 1.040 do atual CPC, restará a tomada de duas únicas decisões: a retratação,
caso a decisão recorrida contrarie a jurisprudência da Corte Suprema, ou inadmissibilidade do
recurso, quando a decisão recorrida se pautar nos termos da orientação firmada pelo STF,
sendo este o caso dos presentes autos.

Sobre a matéria, ressalte-se que o STJ, recentemente, também com base no art.
1.040 do CPC, realinhou-se ao entendimento do STF, alterando a tese firmada no Tema 563
nos seguintes termos:

“A tese firmada pelo STJ no Tema 563/STJ deve ser alterada  para  os exatos termos do
estipulado pela Corte Suprema sob o regime vinculativo da repercussão geral: ‘No âmbito do
Regime  Geral  de  Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios  e  vantagens 
previdenciárias,  não  havendo,  por  ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’.”

Portanto, com base nos precedentes citados, divirjo do voto do Relator.

Voto no sentido de divergir do voto do Relator de Evento
30  (RELVOTO1) e, por consequência, conhecer o recurso do autor e negar-lhe
provimento. Condenação em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000266990v7 e do código CRC 02c0b44f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5011157-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos de renúncia da aposentadoria por tempo de serviço
atualmente recebida por ele e de concessão de aposentadoria por idade urbana com base no
preenchimento da carência (exclusivamente com as contribuições posteriores à primeira
aposentadoria) e do requisito etário. Em suas razões, alega que o pedido não configura
desaposentação, como entendeu a sentença, mas, sim, reaposentação. Afirma que os tribunais
federais admitem a renúncia à aposentadoria por considerá-la direito patrimonial disponível e
que a concessão do novo benefício seria feita utilizando-se somente as contribuições vertidas
após a aposentadoria a cuja renúncia o autor pretende. Ao final, pede a reforma da sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença.

VOTO

3. O pedido do autor não configura desaposentação porque não veicula
pretensão de utilizar o tempo de contribuição que fundamentou o benefício renunciado no
cálculo do novo benefício pleiteado. O pedido do autor, na verdade, se amolda à hipótese de
reaposentação ou transformação de aposentadoria, caso em que o segurado, após se aposentar
pela primeira vez e continuar recolhendo contribuições, preenche, unicamente com o tempo
posterior à primeira aposentadoria, os requisitos suficientes para a concessão de um novo
benefício previdenciário.

4. Sobre esses temas (renúncia à aposentadoria e reaposentação), há julgados
dos TRFs das 3ª e 4ª Regiões favoráveis ao pleito do autor. Confiram-se:

PREVIDENCIÁRIO- DESAPOSENTAÇÃO- PEDIDOS ALTERNATIVOS- JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 285-A DO CPC- POSSIBILIDADE- ART. 18, § 2º, DA LEI N. 8.213/91 -
ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE REJEITADA- APROVETIAMENTO DO
PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À APOSENTADORIA PARA ELEVAR O VALOR
DO BENEFÍCIO- IMPOSSIBILIDADE- RENÚNCIA Á APOSENTADORIA PROPORCIONAL-
APROVEITAMENTO APENAS DO PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À
APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE-
CARÊNCIA CUMPRIDA- APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA. [...]. 7- No
segundo pedido, o autor pretende renunciar à cobertura previdenciária que recebe por ter
completado o tempo de serviço necessário à aposentadoria proporcional. E requer nova
aposentadoria, desta vez por ter completado a idade e a carência, considerando apenas o
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tempo de contribuição posterior à primeira aposentação. O pedido, agora, não é de revisão,
uma vez que nada se aproveitará do tempo de serviço/contribuição utilizado para a concessão
e cálculo da aposentadoria proporcional. Agora sim, trata-se de renúncia à cobertura
previdenciária concedida, com a obtenção de outra, mais vantajosa e totalmente distinta da
anterior. Não há, nesse pedido alternativo, violação a nenhum dos princípios constitucionais e
legais que fundamentam o indeferimento do primeiro. 8- O segurado recebeu a proteção
previdenciária a que tinha direito quando lhe foi concedida a aposentadoria proporcional,
porque cumprira a carência e o tempo de serviço necessários à concessão do benefício. Não
pretende, agora, apenas a modificação do que já recebe, mas, sim, a concessão de outra
cobertura previdenciária mais vantajosa, para a qual contribuiu depois de aposentado, tendo
cumprido os requisitos de idade e carência. 9- Trata-se de contingências geradoras de
coberturas previdenciárias diversas - aposentadoria por tempo de serviço/contribuição e
aposentadoria por idade -, com base em períodos de carência e de contribuição totalmente
diversos, onde os cálculos do novo benefício nada aproveitarão do benefício antigo, de modo
que o regime previdenciário nenhum prejuízo sofrerá. 10- A proibição de renúncia contida no
art. 181-B do Decreto 3048/99 parte do pressuposto de que a aposentadoria é a proteção
previdenciária máxima dada ao segurado, garantidora de sua subsistência com dignidade
quando já não mais pode trabalhar, que poderia ser comprometida com a renúncia ao
recebimento do benefício. 11- Proteção previdenciária é direito social e, por isso,
irrenunciável. O que não se admite é que o segurado renuncie e fique totalmente à mercê da
sorte. 12- No segundo pedido, o autor não pretende renunciar a toda e qualquer proteção
previdenciária. Pretende obter outra que lhe é mais vantajosa, para a qual contribuiu depois
de aposentado, chegando a cumprir os requisitos de carência e idade. 13- Renúncia à
aposentadoria atual admitida, para obtenção de aposentadoria por idade, uma vez que a
carência e a idade foram cumpridas em período posterior à primeira aposentação. 14- O
autor completou 65 anos em 2005. 15- Até a propositura da ação, o autor conta com 19 anos,
9 meses e 20 dias de tempo de contribuição, restando cumprida a carência para a
aposentadoria por idade. 16- Termo inicial fixado na data da citação (14.09.2010). [...]. 21-
Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida. (TRF3, 00109094520094036183, j.
26.03.2012).

PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA PARA RECEBIMENTO DE NOVO
BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA COM BASE NOS
RECOLHIMENTOS POSTERIORES À INATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA
POR IDADE URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 497 DO NCPC. 1. A concessão
de aposentadoria por idade urbana depende da implementação de requisito etário – haver
completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se
mulher, e a carência definida em lei. Requisitos preenchidos. 2. Possível a outorga de
aposentadoria por idade, com base apenas em tempo de contribuição posterior à primeira
inativação, que perfaz, como se extrai dos autos, mais de 180 contribuições, tendo o autor
implementado também o requisito etário. 3. Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015,
que repete dispositivo constante do art. 461 do Código de Processo Civil/1973, e o fato de que,
em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso com efeito suspensivo (Questão de
Ordem na AC nº 2002.71.00.050349-7/RS – Rel. p/ acórdão Desemb. Federal Celso Kipper,
julgado em 09/08/2007 – 3.ª Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato
quanto à implantação do benefício postulado, no prazo de 45 dias. (TRF4,
50072177420164049999, j. 22.02.2017).

5. Fixadas essas premissas, verifica-se que o autor, nascido em 20.01.1945,
completou 65 anos de idade em 20.01.2010. Do demonstrativo de cálculo da renda mensal
inicial do benefício de aposentadoria por tempo de serviço (evento 1, INFBEN4, fl. 01),
constata-se que o PBC abrangeu salários de contribuição do período de 01/1991 a 12/1993.
Da relação emitida pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra (Ogmo) (evento 1, RSC6, fls. 01-06),
percebe-se que os salários de contribuição, posteriores à concessão da aposentadoria,
abarcam, de forma ininterrupta, o período de 04/1997 a 02/2017. Iniciando-se a contagem da
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carência de 180 contribuições em 04/1997, em 2012 o autor já a havia cumprido, de forma
que faz jus à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a data da citação
(08.10.2018).

6. Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do
entendimento desta  Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo STF em 20/09/2017,
quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual
“na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

6.1. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

6.2. No mais, ainda que pendente de trânsito em julgado, bem como eventual
modulação de seus efeitos, trata-se de tema acessório e que pode ser conhecido de ofício a
qualquer tempo, logo, caso se modifique o marco inicial daquela determinação em eventual
modulação de seus efeitos, poderá o réu se insurgir até mesmo na fase de cumprimento da
sentença/execução.

7. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento do recurso inominado (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da
Lei n. 10.259/2001).

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso inominado do
autor para condenar o INSS a: a) cancelar o atual benefício de aposentadoria por tempo de
serviço recebido pelo autor e conceder o benefício de aposentadoria por idade ao autor com
DIB em 08.10.2018, desde que mais vantajoso; b) calcular o salário de benefício da
aposentadoria por idade com base, exclusivamente, nos salários de contribuição posteriores a
12/1993; e c) aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal à correção monetária, desde
quando devido o pagamento, e o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 aos juros de mora, desde a
citação, ambos incidentes sobre as parcelas atrasadas.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000208596v3 e do código CRC 108e9567.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA
Data e Hora: 10/7/2019, às 20:11:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001822-43.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: VALDEMIR SARTE CLEMENTE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
concessão de auxílio-doença, com DIB em 30/7/2018, e deferindo a medida antecipatória de
tutela, com o prazo de trinta dias para implantação do benefício, sob pena de multa de 500
reais por dia de atraso, ou, ainda, em caso de cessação do benefício em desconformidade com
a decisão. 

Em suas razões recursais (Evento 43, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) encontra-se totalmente incapacitado para exercer sua atividade habitual como operador de
máquinas, (ii) possui baixa escolaridade e idade avançada, estando sem condições de
reingressar no mercado de trabalho, (iii) a perícia constatou que é alcoólatra e portador de
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, concluindo pela incapacidade
total, mas temporária, (iv) encontra-se incapacitado desde 2012, tendo percebido benefício
previdenciário entre 15/3/2012 e 15/6/2018, (v) além das doenças verificadas pela perícia,
apresenta histórico de polineuropatia, parestesias dos membros inferiores e dores na coluna,
(vi) faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez e não apenas ao auxílio-doença e (vii)
quanto ao dano moral, o benefício foi cessado em 15/6/2018 mesmo havendo perícia médica
realizada nessa data informando a incapacidade laboral, o que torna o ato denegatório
imotivado e, portanto, ilegal. Contrarrazões do INSS (Evento 52, CONTRAZ1).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 31, RecIno2), alega, em síntese, que
(i) deve haver fixação de DCB, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120 dias, conforme
os art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei  8.213/91, (ii) devem ser afastadas ou reduzidas as astreintes
aplicadas por atraso na implantação do benefício ou por sua cessação em desconformidade
com a decisão, (iii) o prazo para cumprimento da tutela antecipada deve ser ampliado para 45
dias, em conformidade com o art. 41-A, §5º, da Lei 8.213/91 e (iv) deve ser determinada a
aplicação da TR como índice de correção monetária.

DATA DE NASCIMENTO: 14/6/1964 (55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: operador de máquinas.

DOENÇA: transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool.

VOTO
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 20/9/2018, alegando que, por ser portador de
alcoolismo, polineuropatia, parestesias nos membro inferiores e dores na coluna, estaria total
e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de operador de máquinas.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 15/6/2018 (DCB). Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 19/10/2006 a 9/1/2007, 7/4/2007 a 4/7/2007, 26/2/2008
a 30/11/2009, 15/4/2010 a 4/8/2010 e 15/3/2012 a 15/6/2018 (Evento 9, RSC3).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, LAUDO9), datado em 3/7/2018, atestando atendimento no
serviço psiquiátrico, com histórico de alcoolismo de longa data, com recaídas frequentes ao
uso de álcool, não conseguindo cessar a utilização, devido ao quadro de abstinência, com
histórico de polineuropatia, com queixas de parestesias nos membros inferiores, dores de
coluna e comprometimento funcional, necessitando de internação em clínica especializada no
tratamento de dependência química, com suporte multidisciplinar (psicólogo, terapeuta
ocupacional, psiquiatra) para, com isso, evitar possíveis riscos e agravação do quadro clínico,
proporcionando melhor controle de sua dependência; sem condições para atividades
laborativas.

A perícia judicial (Evento 14, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
13/12/2018, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor,
portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, estava
temporariamente incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor
referiu que parou de beber há dois meses e que bebeu por 38 anos, tendo auxílio-doença por
seis anos devido a problemas nos joelhos, (ii) ao exame, apresentou-se com tremores nos
membros superiores e com déficit de memória, (iii) é alcoólatra, (iv) possui incapacidade
total e temporária, (v) sugere-se o afastamento do mercado de trabalho por quatro meses, para
tratamento e posterior reavaliação, (vi) a data provável de início da incapacidade é jul/2018,
de acordo com laudo médico, (vii) entre a cessação do benefício e a realização da perícia
judicial, permanecia incapacitado, (viii) a avaliação foi baseada no exame pericial e nos
documentos médicos e (ix) o autor realiza tratamento, com previsão de duração
indeterminada.

Como se observa, a perícia judicial identificou a existência de incapacidade
total e temporária da parte autora, em decorrência de transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso do álcool, sugerindo seu afastamento por quatro meses para a recuperação.
Tais conclusões são compatíveis com o que foi atestado pelo laudo particular apresentado nos
autos (Evento 1, LAUDO9), datado em 3/7/2018, que informa o tratamento da dependência
química em serviço psiquiátrico.
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Ressalta-se que há um único documento médico particular acostado aos autos, o
qual, apesar de informar o quadro de inaptidão para atividades laborativas, não faz qualquer
referência no sentido de que a incapacidade seria de caráter permanente. Dessa forma,
considerando as conclusões periciais e a documentação apresentada, não restou comprovado
que o alegado estado incapacitante fosse definitivo.

Destaca-se que o recebimento pretérito de auxílio-doença pelo autor, entre 2012
e 2018, decorreu de problema ortopédico na região da coluna e não do quadro de alcoolismo
que atualmente o acomete. Quanto às doenças ortopédicas, não existem laudos médicos
atualizados que permitam concluir pela persistência da incapacidade por esse motivo e nem
foram registradas alterações pela perícia judicial ao exame físico.

Além disso, embora tenham sido observadas a idade (55 anos) e a escolaridade
(ensino fundamental incompleto) do autor, as próprias características de sua doença indicam a
possibilidade de reversão do quadro, por meio do tratamento médico adequado, o qual,
inclusive, já está em curso. Portanto, seria prematura, por ora, a concessão de aposentadoria
por invalidez, conforme pretende a parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, percebe-se que a perícia administrativa
realizada em 15/6/2018, ao contrário do que alega o autor, informou que existiu incapacidade
laborativa. Ou seja, a inaptidão laboral seria pregressa. Dessa forma, o ato administrativo,
apesar de corrigido por decisão judicial, foi devidamente motivado à época, não sendo
verificada qualquer ilegalidade na cessação do benefício.

Deste modo, no caso dos autos, a cessação do benefício previdenciário por parte
do INSS não se caracteriza como ato ilícito e não enseja reparação de dano moral e material.

Quanto à data de cessação do benefício, alvo do recurso do INSS, cumpre
registrar que, no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305,
afetado ao tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU
adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou
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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[1], 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." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 1 (um) ano para a recuperação da
plena capacidade laborativa, contanto que o autor mantenha acompanhamento médico, com
tratamento medicamentoso e psicoterápico. Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de
DCB e a estimativa pericial, a princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 4
(quatro) meses, a contar da data da perícia (13/12/2018).

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada no laudo pericial já restará superada, uma vez que contada a
partir do exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Quanta à ampliação do prazo para o cumprimento da tutela antecipada, destaca-
se que o benefício em questão possui natureza alimentar, motivo pelo qual não se mostra
razoável a extensão do prazo para 45 dias.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
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parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. 

Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para reduzir
a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial deve
ser reduzida para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
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aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.
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(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do INSS, para fixar a DCB em 45 dias a partir deste acórdão e reduzir para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da
multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial, nos termos da fundamentação supra. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios para o INSS. Condenação da parte autora em
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (Evento 4,
DESPADEC1).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253547v17 e do código CRC 35071a00.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000099-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ADAUTO JOSE BRESSANELLI (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS, em face de sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-
doença com DIB em 18/6/2018 (data da citação válida), devendo ser mantido por seis meses,
a contar de sua implantação.

O INSS, em suas razões recursais (Evento 58, RecIno1), alega, em síntese, que (i) a parte
autora não possuía qualidade de segurado na data de início da incapacidade, pois não
dispunha de 120 contribuições ininterruptas que acarretassem a manutenção dessa qualidade.
Contrarrazões (Evento 67, CONTRAZ1).

Em suas razões recursais (Evento 63, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) é portador
de grave limitação na coluna, região lombar e ombro, (ii) o requerimento do benefício ocorreu
em 12/12/2014, (iii) o perito estimou o início da incapacidade laborativa a partir de 9/2/2017,
(iv) o perito identificou a necessidade de nova diligência para apurar a existência da
incapacidade desde 26/11/2014, o que não foi determinado pelo juízo, (v) há incapacidade
total e definitiva, (vi) conta com 60 anos e exerce a atividade habitual de ajudante de
caminhão, (vii) deve haver concessão de benefício de aposentadoria desde a DER, em
12/12/2014, (viii) há atestado de saúde ocupacional, datado em 26/11/2014, que informa a
inaptidão ao trabalho e (ix) alternativamente, deve ser concedido o benefício a partir de
9/2/2017, data da incapacidade reconhecida pelo perito, e não desde a citação. Contrarrazões
(Evento 66, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 17/11/1957 (61 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: ajudante de caminhão.

DOENÇA: lesão de manguito rotador esquerdo, síndrome do impacto subacromial, artrose
gleno-umeral e acrômio-clavicular à esquerda e lesão labral na glenóide esquerda.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua
obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o
segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na
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incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 28/2/2018, alegando que, por ser portador de problemas
ortopédicos nos ombros e na região lombar, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de ajudante de caminhão. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 12/12/2014 (DER - Evento 1, OUT2, p.6).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada e
contemporâneos à data de cessação ou à DER):

(i) laudo (Evento 1, OUT2, p.9), datado em 9/2/2017, atestando que seria portador de discreto
desvio lateral direito da coluna lombar, com formações osteofitárias nos corpos vertebrais
lombares e S1, com redução do espaço discal entre L2-L3 e L5-S1,  além de esclerose no
tubérculo maior do úmero do ombro esquerdo.

(ii) atestado de saúde ocupacional (Evento 1, OUT2, p.10), datado em 26/11/2014, atestando
inaptidão laboral.

(iii) laudo (Evento 1, OUT2, p.11), datado em 25/11/2014, atestando que o paciente teria feito
a avaliação a pedido da Medicina do Trabalho; referiu não ter queixas e apresentou raio-x da
coluna lombossacra e do tórax; as radiografias apresentam as lesões descritas no laudo; o
exame físico ortopédico do paciente é inespecífico no momento; deve-se evitar sobrecarga da
coluna lombossacra e escadas.

A perícia judicial (Evento 15, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 18/5/2018, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse portador de
lesão de manguito rotador esquerdo, síndrome do impacto subacromial, artrose gleno-
umeral e acrômio-clavicular à esquerda e lesão labral na glenóide esquerda, estava
temporariamente incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor se
queixa de dor nos ombros, (ii) é portador de lesão de manguito rotador esquerdo, síndrome do
impacto subacromial, artrose gleno-umeral e acrômio-clavicular à esquerda e lesão labral na
glenóide esquerda, (iii) ao exame físico, apresentou ombros nivelados, com trofismo muscular
simétrico, sem cicatrizes, aumento de volume ou deformidades, com palpação dolorosa na
articulação acrômio-clavicular, indolor nas demais estruturas do ombro, com testes de Neer,
Hawhins e Yokum positivos bilateralmente, com testes de Jobe, Gerber, Patte e Speed
negativos, com teste da apreensão negativo, com teste das gavetas anterior e posterior
negativo e com cross arm test positivo, (iv) quanto à mobilidade dos ombros, apresentou
abdução, adução, extensão e rotação interna normais,  mas com elevação ativa de 170° e
passiva de 180º (0-180°) em ambos os ombros e rotação externa ativa de 40º e passiva de 50º
(0-75°) no ombro direito, com ombro esquedo normal quanto à rotação externa, (v) a
avaliação foi baseada, além da entrevista e do exame físico, na radiografia da coluna lombar
(9/2/2017), sem alterações no ombro direito e com esclerose do tubérculo maior do úmero no
ombro esquerdo e na ressonância magnética do ombro esquerdo (3/1/2018), com alterações
degenerativas no acrômio-clavicular e no gleno-umeral, com bursite, ruptura completa do
supra-espinhal, tendinopatia de infra-espinhal, subescapular e cabo longo do bíceps e lesão do
lábio glenoidal, (vi) não há aptidão para exercer a atividade habitual de ajudante de caminhão,
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pois apresenta lesão crônica do manguito rotador e sinais degenerativos nas articulações
gleno-umeral e acrômio-clavicular, com limitação e dor aos movimentos, (vii) pode andar,
subir escadas, ficar em pé e trabalhar sentado, mas deve evitar carregar pesos acima de 5kg e
trabalhar com os braços elevados, (viii) há risco de agravamento caso continue exercendo a
atividade habitual, por a sobrecarga mecânica pode agravar o quadro de dor e de artrose, (ix) a
incapacidade teve início em 9/2/2017 (data do exame complementar mais antigo apresentado),
(x) a incapacidade é temporária, (xi) deve haver acompanhamento com ortopedista
especializado em ombro, realizando a reabilitação com fisioterapia, tratamento com
analgésicos e medicamentos para dor crônica, (xii) há possibilidade de reabilitação em até 6
meses após o início do tratamento efetivo e (xiii) caso a evolução ultrapasse 6 meses, com
falha do tratamento conservador, indica-se tratamento cirúrgico. 

Inicialmente, destaca-se que a parte autora pretende a fixação da DII no ano de 2014, para que
não seja necessária a análise da prorrogação ou não da qualidade de segurado em 9/2/2017,
data fixada pela perícia judicial como início do estado incapacitante.

No entanto, nota-se que a documentação apresentada pelo autor para comprovar a
incapacidade em 2014 é escassa e extremamente sintética ao descrever sua doença ortopédica.
O atestado de saúde ocupacional (Evento 1, OUT2, p.10), datado em 26/11/2014 e
mencionado em suas razões recursais, informa somente que o autor está "inapto" ao trabalho,
mas sequer elenca suas limitações funcionais.

O laudo datado em 25/11/2014 (Evento 1, OUT2, p.11), por sua vez, apesar de recomendar
que a parte autora evitasse sobrecarga da coluna lombossacra e a utilização de escadas, atesta
que o exame físico ortopédico era inespecífico no momento e não faz menção à incapacidade. 

Diante disso, deve ser acolhida a data fixada pelo laudo judicial, em 9/2/2017, e,
consequentemente, há necessidade de análise da qualidade de segurado do autor no período.

Destaca-se que a sentença considerou que o autor possuía a qualidade de segurado, necessária
à concessão do benefício, apoiado no seguinte argumento: 

Nesse passo, vejo que na DII fixada pelo perito – 09/02/2017, o autor era
segurado do RGPS e havia cumprido o período de carência. Com efeito, da
análise detida do CNIS do Evento 24, percebo que ainda antes do ano 2000 o
autor já tinha completado 120 contribuições previdenciárias sem a perda da
qualidade de segurado.

Em recente decisão, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU) firmou a tese de que a extensão do período de graça
deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado
(Processo nº 0001377-02.2014.4.03.6303/SP).

No caso, aplicando o entendimento exposto, vejo que desde 2003 o requerente
vem mantendo a sua qualidade de segurado, mesmo que não seja levada em
consideração a hipótese de prorrogação do período de graça decorrente de
desemprego involuntário. 
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No entanto, conforme constatado pelo INSS, as 120 contribuições previdenciárias de fato
ocorreram, porém intercaladas com vários períodos de perda da qualidade de segurado (em
destaque na tabela a seguir), como é possível extrair da análise do CNIS da parte autora
(Evento 24, RSC3):

Nome: ADAUTO JOSÉ BRESSANELLI       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -             1,40                  -      -     -     -  
16/12/1975 14/12/1976                     365            1,00                365      1    -     -  
08/02/1977 02/03/1977                       23            1,00                  23     -     -    23
01/04/1977 31/05/1977                       61            1,00                  61     -      2    -  
11/07/1977 17/12/1977                     160            1,00                160     -      5     8
01/03/1978 23/09/1978                     207            1,00                207     -      6   25
02/01/1979 30/09/1980                     638            1,00                638      1     8   30
02/10/1980 17/08/1981                     320            1,00                320     -    10   16
09/02/1982 08/04/1982                       59            1,00                  59     -      1   29
01/05/1982 10/09/1982                     133            1,00                133     -      4   11
11/09/1982 30/03/1983                     201            1,00                201     -      6   19
14/02/1984 17/02/1984                         4            1,00                   4     -     -      4
22/08/1984 01/05/1985                     253            1,00                253     -      8   10
27/05/1985 16/12/1985                     204            1,00                204     -      6   22
19/02/1986 30/04/1986                       71            1,00                  71     -      2   10
01/11/1986 20/02/1987                     112            1,00                112     -      3   21
01/05/1987 14/08/1989                     837            1,00                837      2     3   16
15/01/1990 05/02/1990                       22            1,00                  22     -     -    22
01/03/1990 19/03/1991                     384            1,00                384      1    -    19
01/05/1992 31/05/1992                       31            1,00                  31     -      1     1
01/04/1993 08/06/1993                       69            1,00                  69     -      2     8
03/01/1994 31/03/1994                       88            1,00                  88     -      2   27
02/05/1994 03/11/1994                     186            1,00                186     -      6     4
01/01/1995 01/02/1995                       32            1,00                  32     -      1     2
01/03/1995 03/05/1995                       64            1,00                  64     -      2     3
01/07/1995 01/02/1996                     216            1,00                216     -      7     3
01/04/1996 20/08/1996                     142            1,00                142     -      4   20
19/05/1998 11/06/1999                     389            1,00                389      1    -    24
22/09/1999 21/12/1999                       91            1,00                  91     -      2   30
04/09/2000 01/11/2000                       59            1,00                  59     -      1   29
27/11/2000 09/01/2001                       44            1,00                  44     -      1   14
19/03/2003 31/03/2003                       13            1,00                  13     -     -    13
02/10/2003 31/03/2004                     182            1,00                182     -      5   30
01/07/2005 25/01/2006                     209            1,00                209     -      6   27
02/05/2006 23/02/2007                     298            1,00                298     -      9   24
02/05/2007 31/05/2007                       30            1,00                  30     -     -    30
05/09/2007 03/12/2007                       90            1,00                  90     -      2   29
29/01/2008 26/02/2008                       29            1,00                  29     -     -    29

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 40



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 257/726

5000099-89.2018.4.02.5001 500000203083 .V28 JESX51415© JES10683

10/10/2008 18/03/2009                     160            1,00                160     -      5     8
01/05/2010 30/11/2010                     214            1,00                214     -      7     1
01/10/2012 08/02/2013                     131            1,00                131     -      4     9
01/04/2014 31/08/2014                     153            1,00                153     -      5     1
01/09/2014 29/11/2014                       90            1,00                  90     -      2   29
01/02/2016 29/02/2016                       29            1,00                  29     -     -    29
01/11/2017 05/02/2018                       97            1,00                  97     -      3     6

         
 Total:             7.190    19     8   12

Dessa forma, não há possibilidade de prorrogar a qualidade de segurado do autor com base
no art. 15, § 1º, Lei nº 8.213/91, pois, como se observa, apesar da grande quantidade de
contribuições previdenciárias, foram vários os períodos de interrupção que ocasionaram a
perda da qualidade de segurado.

Em audiência, realizada em 30/10/2018, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e o
depoimento de uma testemunha, visando à comprovação da situação de desemprego
involuntário do autor, para que fosse possível a prorrogação do período de graça por mais
doze meses, nos termos do art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91. Vejamos:

Depoimento Pessoal:

Que trabalhou como ajudante de caminhão; que nasceu em 17/11/1957; que a
primeira firma na qual trabalhou foi a Sicam, em Colatina, no ano de
1975/1976, como ajudante de laminação; que a vida toda foi ajudante de
caminhão; que não há diferença entre chapeiro e ajudante de caminhão; que em
novembro de 2014 parou de trabalhar; que nesse período vivia com o auxílio de
vizinhos e da igreja, por estar sem trabalhar; que em 2014 morava com a família
e agora mora sozinho; que passou a morar sozinho há um ano e seis meses; que
não se lembra da atividade exercida na Garoto, se teria sido de ajudante de
caminhão ou vigia; que paga aluguel com a ajuda de vizinhos e da igreja; que a
família não ajuda com o pagamento do aluguel; que em 2016 trabalhou por
cerca de um mês como ajudante de pedreiro; que conta com 61 anos.

Testemunha:

Que o autor mora no mesmo quintal que a testemunha; que quem paga o aluguel
da casa é a igreja e os vizinhos; que os filhos moram longe; que conhece o autor
há oito anos; que ele mora há cerca de um ano no terreno; que o autor está
desempregado; que quando trabalhava, era na função de ajudante de caminhão;
que está desempregado há quatro anos; que na última empresa que trabalhou
(Tubos Viana) ficou por pouco tempo; que depois ficou desempregado; que
procurava emprego, mas não conseguiu encontrar; que ajuda um pouco o autor;
que a igreja dá cestas básicas, já que ele estava parado; que não chegou a fazer
bicos depois de sair da Tubos Viana.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 40



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 258/726

5000099-89.2018.4.02.5001 500000203083 .V28 JESX51415© JES10683

Como se observa, a testemunha ouvida pelo juízo não estava completamente interada da vida
laboral do autor. Isso porque, apesar de informar que ele estaria desempregado há quatro anos,
sem fazer "bicos" após a extinção de seu contrato com a Tubos Viana Indústria e Comércio,
em 29/11/2014, houve prestação de serviços ao Centro Esportivo Garoto, entre 1/2/2016 e
29/2/2016, recolhendo à Previdência na catergoria de contribuinte individual. 

Dessa forma, percebe-se certa incompatibilidade entre os depoimentos colhidos e os dados
extraídos do CNIS da parte autora, motivo pelo qual afasta-se a prorrogação do período de
graça, uma vez que as informações colhidas em audiência não oferecem subsídios suficientes
para comprovar o desemprego involuntário.

Portanto, considerando que o último vínculo empregatício do autor foi encerrado em
29/11/2014, conforme mencionado, manteve-se a qualidade de segurado apenas
até 15/1/2016, com base no art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91, sem extensão por mais 12
meses, por não ter sido evidenciada a situação de desemprego involuntário. 

Assim, tendo em vista que a incapacidade 9/2/2017, o autor não readquiriu a qualidade de
segurado no período em análise, deixando de cumprir um dos requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado.Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela
provisória de urgência posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula
51/TNU, ante o entendimento do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques (DJE de 26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento
de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de
decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar
(ARE 734242 AgR, DJ 4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no
sentido de que os valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada
em demanda previdenciária são irrepetíveis.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS, para
determinar a cessação do benefício de auxílio-doença concedido pela sentença, por faltar ao
autor o requisito da qualidade de segurado, sem a cobrança das parcelas pagas a título de
tutela antecipada e revogada e nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários
advocatícios para o INSS. Condenação da parte autora em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (Evento 3, DESPADEC1). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000203083v28 e do código CRC 97a75d91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5010060-54.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: DANIEL DE SOUZA MONTENEGRO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez desde 9/8/2018, data da
cessação indevida. 

Em suas razões recursais (Evento 33, RecIno1), o autor alega, em síntese, que
(i) a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos
morais, sob o fundamento de que a Resolução nº T2-RSP-2012/0012, de 7/12/2012, da
Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tornou esse Juízo
incompetente para processar e julgar causas cujas matérias sejam cíveis, (ii) a jurisprudência
admite a existência de dano moral previdenciário, em razão de conduta abusiva da autarquia,
(iii) a autarquia cessou indevidamente benefício auferido há mais de treze anos, (iv) não
houve recuperação da capacidade laboral, (v) a cessação arbitrária e ilícita violou direito de
ordem subjetiva, (vi) não há que se falar em incompetência do juízo para o julgamento do
pedido de dano moral e (vii) deve haver condenação da autarquia no importe de R$10.000,00,
a título de danos morais. Contrarrazões do INSS (Evento 42, CONTRAZ1).

O INSS, em suas razões recursais (Evento 31, RecIno2), alega, em síntese, que
(i) deve ser concedido auxílio-doença com determinação de reabilitação da parte autora, em
detrimento da aposentadoria por invalidez concedida, (ii) o autor conta com 53 anos e possui
razoável qualificação, (iii) o CNIS demonstra experiência laboral como eletricista na EDP -
Espírito Santo Distribuição de Energias S.A., o que exige qualificação razoável e pressupõe o
ensino fundamental completo como grau de instrução, (iv) o laudo pericial aponta que o autor
pode ficar em pé e pode trabalhar sentado, (v) o laudo SABI informa que possui carteira de
motorista, (vi) há aptidão laboral para diversas funções que não exijam o trabalho com peso,
trauma ou periculosidade, (vii) a perícia apontou a possibilidade de reabilitação profissional e
(viii) eventualmente, caso não sejam acolhidos os argumentos, a fixação da DIB deve ser
limitada à data da sessão de julgamento, tendo em vista que o autor tem recebido mensalidade
de recuperação.

DATA DE NASCIMENTO: 2/9/1965 (53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: eletricista.

DOENÇA: hérnia de disco cervical.
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VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 26/10/2018, alegando que, por ser portador de
lombociatalgia bilateral, espondilodiscouncoartrose cervical e hérnia discal, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de eletricista. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 6/8/1995 a 20/9/1995 e 13/2/2003 a 10/10/2005,
convertido em aposentadoria em 11/10/2005, cessado em 9/8/2018, em razão de revisão
administrativa, recebendo mensalidade de recuperação atualmente (Evento 19, RSC1).

A perícia judicial (Evento 13, PERÍCIA1), por sua vez, elaborada em
30/10/2018, por médico especialista em Neurologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de hérnia de disco cervical, não estava incapacitado para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixa de hérnia de disco cervical, (ii) o quadro
clínico, os exames complementares e a história clínica são compatíveis com as queixas, (iii)
dentre os sintomas, identificou-se dor radicular cervical, paraparesia dos membros inferiores,
dores na região lombar e parestesia nas mãos, (iv) para embasar a avaliação, foi analisado
laudo datado em 18/10/2018, informando doença degenerativa discal, cervical e lombar
sintomática, com estenose foraminal e relato de cirurgia de coluna em 2003, sem condições
físicas para o retorno ao trabalho, (v) além do laudo, foi analisada eletroneuromiografia
datada em 5/10/2018, relatando polineuropatia periférica, além de ressonância magnética da
coluna cervical, datada em 7/8/2018, atestando abaulamento difuso em C6-C7, com
compressão do saco dural e redução dos forames neurais, com espaçador intervertebral C5-
C6 normoposicionado (consequência cirúrgica) e protusão discal de base ampla C3-C4 e C4-
C5, que comprime a face ventral do saco dural, (vi) não há aptidão para exercer sua atividade
habitual como eletricista, (vii) as dores cervicais e o comprometimento motor/álgico tornam o
autor inapto para trabalhar em alturas, (viii) quanto às limitações funcionais, anda com um
pouco de dificuldade, sobe escadas com dificuldade, não pode carregar peso, consegue ficar
em pé e pode trabalhar sentado, (ix) o esforço motor pode agravar o quadro de radiculopatia,
(x) os sintomas da incapacidade se iniciaram em 2003, conforme laudo médico datado em
9/4/2003, (xi) a incapacidade é definitiva, de recuperação impossível, (xii) no momento, não
há indicação cirúrgica, ressalvando-se que tal indicação deve ser feita por médico especialista
em cirurgia de coluna e (xiii) pode ser reabilitado para trabalho sem peso, trauma ou
periculosidade (ex.: atividade administrativa, controlador de acesso).

Como se observa, a perícia judicial identificou a existência de incapacidade da
parte autora, em decorrência de hérnias de disco na região cervical, que dificultam atividades
simples como andar e subir escadas, além de tarefas que envolvam pegar pesos e demais
esforços motores.
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O perito, contudo, verificou que o autor consegue ficar em pé e sentado,
sugerindo a possibilidade de reabilitação funcional em trabalhos sem peso, trauma ou
periculosidade. A autarquia previdenciária ressalta que ele exercia, anteriormente, a função de
eletricista, o que permite concluir que conta com razoável grau de instrução, e que possui
carteira de habilitação, com validade até 2020.

No entanto, a sentença analisou de forma adequada a impossibilidade de
reabilitação profissional, tendo em vista que os problemas ortopédicos apresentados são
realmente graves, como indicam os laudos particulares, e não se espalham apenas pela região
cervical, mas atingem grande extensão da coluna, incluindo a região lombar, conforme
demonstram as diversas ressonâncias magnéticas acostadas aos autos (Evento 1, LAUDO7).

Portanto, ainda que o autor possa, por exemplo, trabalhar sentado, a
permanência em uma mesma posição por longo período de tempo poderá, evidentemente,
prejudicar seu quadro álgico, em decorrência da sobrecarga na região da coluna.

Assim, considerando as características de sua doença, as reiteradas tentativas de
tratamento (cirurgia, medicações e fisioterapia), seu longo tempo de afastamento do mercado
de trabalho (13 anos) e sua idade atual (53 anos), deve ser mantido o entendimento da
sentença quanto à necessidade de concessão de aposentadoria por invalidez.

Quanto à fixação da DIB na data da sessão de julgamento, também não merece
prosperar, uma vez que restou comprovada a cessação indevida do benefício. Deste modo, é
devido o benefício desde àquela data (09/08/2018).

Em relação ao recurso da parte autora, destaca-se que a cessação indevida do
benefício previdenciário não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo imprescindível a
demonstração dos danos morais sofridos. E, no caso concreto, o conjunto probatório dos
autos não demonstrou a existência do dano moral.

Ora, o auxílio-doença tem por objetivo proporcionar renda ao trabalhador
enfermo, sendo inegável a sua natureza alimentar. Acontece que, no caso dos autos, a
negativa de prorrogação do benefício do autor deu-se em razão de uma análise subjetiva da
perícia administrativa, ocorrida em 9/8/2018, conforme indica o relatório do SABI (Evento
19, RSC1). 

Portanto, em que pese ter havido a percepção de benefício por incapacidade
por um longo período de tempo, o ato da autarquia foi devidamente apoiado por análise
pericial. Inclusive, em 26/9/2018, ocorreu nova avaliação médica, que confirmou a posição da
primeira perícia administrativa.

Deste modo, no caso dos autos, tendo sido o ato motivado, com base em duas
revisões médicas, a cessação do benefício previdenciário por parte do INSS não se caracteriza
como ato ilícito e não enseja reparação de dano moral e material. Isso porque, apesar de a
perícia judicial ter alcançado conclusão diversa da perícia administrativa, a avaliação médica
nem sempre consegue ser exata.
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento. Sem
custas para o INSS. Honorários advocatícios devidos pelos recorrentes vencidos, fixados em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), ficando suspensa a exigibilidade em
favor do autor, por ser beneficiário da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253642v26 e do código CRC c5a2a9b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001476-92.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GLORIA DE FATIMA PEREIRA GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS em face de sentença que o condenou a conceder benefício previdenciário à
parte autora, deferindo a medida antecipatória de tutela e fixando o prazo de trinta dias para
implantação do benefício, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso, em caso de
cessação do benefício em desconformidade com a decisão.

Em suas razões, alega a ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte,
sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir
a obrigação de fazer espontaneamente. Sustenta que a multa no montante fixado acarretará o
enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros.
Menciona a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela aplicação da Lei 11.960
(29/6/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária e pede a
reforma da sentença para afastar as multas cominadas, ou, caso assim não se entenda, para
reduzir o valor diário a um limite dentro da razoabilidade.

VOTO

A oportunidade de cumprimento espontâneo da medida antecipatória da tutela
foi conferida ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a
multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto ao valor da multa por atraso na implantação do benefício, mostra-se
excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii) iniciada após uma única intimação
para cumprimento da medida antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios
previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85% desse valor.

Conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro e incerto, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.

O parágrafo primeiro do referido artigo assim dispõe:

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
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I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento.

Como se vê, há previsão legal de exclusão da multa em caso de justa causa para
o descumprimento da obrigação, como ocorreria nos exemplos que vêm sendo mencionados
pelo INSS, quais sejam, suspensão automática por ausência de saque por mais de seis meses;
e resistência injustificada ao programa de reabilitação.

Contudo, no caso de cessação do benefício sem justa causa – que configuraria o
descumprimento da obrigação - a possibilidade de modificação da multa está prevista no
inciso I acima transcrito, apenas para o caso de o respectivo valor ter se tornado excessivo.
Depreende-se da literalidade da norma que o juiz deverá avaliar as circunstâncias verificadas
entre o momento da fixação da multa e o do descumprimento da obrigação, que terá ensejado
a efetiva aplicação da multa.

Assim é que o valor inicialmente fixado não poderá ser revisto posteriormente
caso as circunstâncias permaneçam inalteradas. Portanto, uma vez fixada a multa na sentença,
o recurso pode e deve tratar das questões a ela pertinentes, sob pena de preclusão.

No presente caso, a multa diária de R$ 500,00 em caso de cessação do benefício
mostra-se excessiva pelas mesmas razões expostas.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgamento deste recurso não prejudica a
possibilidade de majoração do valor e/ou da periodicidade, caso se mostre insuficiente (art.
537, § 1º, I do CPC).

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, esta TR/ES adota o
posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei
11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de
mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
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maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Insta registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
que para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o
trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos:

 O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)
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No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Voto por conhecer do recurso do INSS conhecido e, no mérito, dar parcial
provimento para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos da
fundamentação supra. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000186390v3 e do código CRC f75cb2e9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000372-62.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO DOS REIS SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 33, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) a sentença contraria
as provas produzidas, (ii) as enfermidades, de caráter degenerativo, persistem, conforme
indicam os laudos particulares e (iii) devem ser consideradas suas condições pessoais.
Contrarrazões do INSS (Evento 37, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 3/7/1970 (49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhador rural.

DOENÇA: tendinopatia e artrose de ombro.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 25/6/2018, alegando que, por ser portador de
tendinopatia e artrose acrômio-clavicular, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de trabalhador rural. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde o primeiro requerimento administrativo ou desde a DER, em 2/5/2018
(Evento 1, INDEFERIMENTO9). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 9/8/2016
a 30/11/2016 e 28/12/2016 a 16/3/2017 (Evento 10, CONT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) laudo (Evento 1, EXMMED7, p.1), datado em 14/5/2018, atestando que seria
portador de sinais de tendinopatia do supraespinhal e do subescapular, com alterações
degenerativas na articulação acrômio-clavicular.
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(ii) laudo (Evento 1, LAUDO8, p.4), datado em 9/1/2017, atestando que seria
portador de quadro degenerativo no ombro direito, com  artrose acrômio-clavicular; atua
como trabalhador rural.

(iii) laudo (Evento 13, LAUDO3), datado em 5/9/2018, atestando que seria
portador de dor crônica no ombro direito, com dificuldade de movimento; à ultrassonografia,
evidenciou-se tendinopatia do supraespinhal e subescapular, com dificuldade de exercer sua
função.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, EXMMED7, p.2, 6, 9
e Evento 1, LAUDO8, p.1-3) são contemporâneos ao período em que a parte autora recebeu o
benefício por incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação da continuidade do
estado incapacitante à época do pedido de auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 15, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 20/9/2018,
concluiu que o autor, embora fosse portador de tendinopatia e artrose de ombro, não estava
incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor informou que tem dor
no ombro direito desde 2015, com possível tendinopatia, tratando-se com medicações apenas,
sem indicação de cirurgia, referindo restrição de mobilidade e dificuldade para realizar suas
atividades, (ii) ao exame físico, apresentou-se em bom estado geral, com reflexos
preservados, força grau V nos membros superiores, com dor à mobilização do ombro direito,
sem edema, sem crepitação, sem limitação funcional e sem redução da amplitude de elevação,
com teste de Jobe e Appley negativos, com membro superior direito sem atrofia ou flacidez
muscular, sem nenhum indício de desuso, com marcha atípica, (iii) foram analisadas
ecografias do ombro direito (14/5/2018 e 5/9/2018), com sinais de tendinopatia do
supraespinhal e subescapular, com alterações degenerativas na articulação acrômio-clavicular,
além de laudos (9/5/2018 e 5/9/2018) informando, respectivamente, artrose do ombro,
referindo incapacidade, e dor crônica no ombro direito, com dificuldade para exercer suas
atividades, (iv) mesmo apresentando as patologias descritas, não apresenta incapacidade para
suas atividades habituais como trabalhador rural, (v) as patologias mostram-se compensadas
diante do tratamento já realizado e não há impedimentos, (vi) as patologias possuem causas
adquiridas, (vii) conforme relato, os sintomas do ombro se iniciaram em 2015, (viii) utiliza
apenas medicação analgésica, (ix) o quadro mostra-se compensado e (x) não há necessidade
de outros tratamentos no momento. 

Como se observa, a perícia judicial identificou tendinopatia e artrose do
ombro, quadro similar ao verificado no relatório de perícias administrativas do SABI (Evento
10, OUT2). Consta, no referido documento, que a concessão do benefício por incapacidade
em 2016 foi motivada pelo quadro de limitação funcional do ombro direito, devido a artrose
acrômio-clavicular, evidenciando, portanto, a similaridade entre os diagnósticos
administrativo e pericial.

Além disso, o laudo mais recente apresentado pelo autor (Evento 13,
LAUDO3), datado em 5/9/2018, informa a dificuldade de movimento, decorrente de dor
crônica no ombro direito, o que acarreta limitações para o exercício da atividade habitual de
trabalhador rural.
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Nesse contexto, percebe-se que, embora o perito não tenha constatado a
existência de incapacidade laboral, a doença ortopédica na região do ombro direito ainda
persiste e, conforme se extrai da documentação particular, induz inaptidão laboral, tendo em
vista a dificuldade de movimentação do membro superior, o que é incompatível com a
atividade exercida habitualmente pelo autor.

Portanto, diante da continuidade do quadro incapacitante, sem indícios
documentais de melhora do problema no ombro direito, deve prorrogado o último benefício
cessado indevidamente, em 16/3/2017. Ressalte-se que, por ora, o autor não faz jus ao
benefício de aposentadoria por invalidez, por não haver comprovação do caráter irreversível
da incapacidade.

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
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[1], 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." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Assim, considerando que foram afastadas as conclusões periciais e que não há
estimativa de melhora da incapacidade que auxilie na fixação da DCB, o benefício de auxílio-
doença deve ser concedido com prazo de cessação nos termos do § 9° do art. 60 da Lei
8.213/1991, contado a partir do presente julgado, para possibilitar que o segurado realize o
pedido de prorrogação do benefício, caso ainda entenda que está incapaz, conforme o
entendimento da TNU.

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar a concessão de auxílio-doença desde 16/3/2017 (cessação indevida)
com a fixação da DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo
a partir deste julgado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000228128v15 e do código CRC e756e6f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0029709-74.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JONILSON LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-doença. Em suas razões recursais (Evento 68,
Reclno1), alega, em síntese, que o laudo pericial não atesta a incapacidade da parte autora.
Contrarrazões no Evento 71, CONTRAZ1.

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

"Trata-se de homem, 61 anos de idade, bombeiro polivalente, que se insurge
contra a cessação do benefício de auxílio doença em 22/02/2017 (NB
617.242.703-6 - Evento1, OUT1 - fls.15), em virtude da constatação de sua
capacidade laborativa pela autarquia previdenciária. Recebeu o benefício
em análise desde 06/01/2017 em virtude de problemas ortopédicos.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência estão demonstrados
nos autos, conforme CNIS juntado aos autos donde se atesta o recebimento
do auxílio doença durante o período em análise, ademais de não serem
ponto controvertido. Resta, portanto, comprovar a existência/persistência
de incapacidade laboral.

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Pois, realizada perícia judicial com médico
ortopedista (Evento 15, em 28/11/2017, complementado pelo laudo contido
no evento 48), o expertpropugnou pela incapacidade laborativa parcial e
definitiva da parte autora nos seguintes termos:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão?- Sim. Com base no exame
ortopédico, pode-se evidenciar que o autor é portador de Lesão Meniscal
Medial do joelho ESQ. e de Gonartrose dos joelhos. O autor foi submetido ao
procedimento cirúrgico do tipo Meniscectomia e Desbridamento Artroscópico
do Joelho ESQ. em 22/12/2016, sem intercorrências.

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade
habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais,
pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?- Não, neste
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momento. O autor, do ponto de vista ORTOPÉDICO, apresenta-se
sintomático com limitação funcional PARCIAL em grau LEVE para os
joelhos, dessa forma, apresenta limitação para o desempenho sua função
laborativa habitual (bombeiro). Contudo, apesar das alterações apresentadas
ao exame físico ortopédico e com a instituição de um tratamento de
manutenção com condicionamento físico adequado, há a possibilidade do
autor desempenhar OUTRAS atividades laborativas que não demandem
esforço físico ou sobrecarga no joelho ESQ. e, também, ortostatismo e postura
viciosa por tempo prolongado (cócoras, ajoelhado) e deambulação por longas
distâncias ou terrenos irregulares.

Firmou a DII aproximadamente em 22/12/2016, quando o autor realizou
cirurgia nos joelhos. Quanto à possibilidade de reabilitação, informou o expert
ser possível "em funções básicas que não demandem esforço físico ou
sobrecarga no joelho esauerdo e, também, ortostatismo e postura viciosa por
tempo prolongado e deambulação por longas distâncias ou terrenos irregulares
(por ex. vigilância, assessorista, portaria, comércio, entre outros".

Assim, sem maiores delongas, entendo que os elementos de provas acostados
aos autos, notadamente o laudo médico judicial, os documentos apresentados
pela parte autora, bem como os laudos SABI, cujas patologias constatadas pelos
peritos médicos da autarquia previdenciária se assemelham às descritas
pelo expert judicial, todos são aptos a comprovar a incapacidade laboral da parte
autora desde a DCB, 22/02/2017 (NB 617.242.703-6 - Evento1, OUT1 -
fls.15).

Entretanto, vou adiante à lide em análise para entender pela aplicação da súmula
47 da TNU, segundo a qual “uma vez reconhecida a incapacidade parcial para
o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado
para a concessão de aposentadoria por invalidez”. 

Nessa lógica, verifico que muito embora a incapacidade reconhecida pelo perito
seja parcial, as condições socioeconômicas e físicas da parte autora permitem
uma análise mais ampla do caso . 

Senão vejamos: a parte autora é pessoa com idade considerável (61 anos de
idade), desprovida de qualificações profissionais diversas( ensino fundamental
incompleto) e com limitações suficientes para, em vista de todos os fatores,
obstaculizar sobremaneira o seu reingresso ao mercado de trabalho, pois há
limitações físicas para atividades "que demandem esforço físico ou sobrecarga
no joelho ESQ. e, também, ortostatismo e postura viciosa por tempo prolongado
(cócoras, ajoelhado) e deambulação por longas distâncias ou terrenos
irregulares".

Assim, o conjunto de fatores sociais e pessoais aqui elencados aponta que uma
eventual reabilitação profissional não traria grandes mudanças na situação atual
da parte autora, razão pela qual entendo que se encontra incapacitada não
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apenas para a atividade laborativa de bombeiro polivalente, mas sim para
qualquer trabalho capaz de lhe prover o sustento - razão pela qual julgo
procedente o seu pedido de aposentadoria por invalidez.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Réu a:

a) conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora com
DIB um dia após a DCB, em 22/02/2017 (NB 617.242.703-6 - Evento1, OUT1
- fls.15), e convertê-lo em aposentadoria por invalidez, a partir
de 28/11/2017(data da realização da perícia judicial onde se constatou a
incapacidade definitiva); (...)"

Como se observa, o INSS não impugnou especificamente qualquer dos
fundamentos da sentença, limitando-se a arguir genericamente que o laudo pericial não
atestou incapacidade. A sentença, por outro lado, bem analisou as alegações das partes e
todos os documentos apresentados nos autos. Assim, considerando que não foi apresentado
nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse modificar a decisão recorrida, ela deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso do INSS. Custas
isentas (art. 4° da Lei 9.289/1996). Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e
fixados em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000187381v3 e do código CRC d7081981.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5001753-11.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-
doença, com DIB em 23/5/2018, até a constatação de sua plena capacidade laborativa, em
perícia realizada em sede administrativa após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da perícia médica judicial (13/12/2018). Em suas razões recursais
(Evento 32, RecIno1), alega, em síntese,  que (i) a dívida deve ser atualizada mediante a
aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e
correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017, e, caso não acolhida essa pretensão, 
a aplicação da Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e
correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até março de 2015, considerando que essa é forma
estabelecida pela Resolução do CJF, e, a partir de então, o IPCA-e.  Sem contrarrazões.

VOTO

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro e incerto,
não havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há
óbice à sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 45



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 275/726

5001753-11.2018.4.02.5002 500000257989 .V4 JESX51415© JRJ17255

seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.

Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para reduzir
a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial deve
ser reduzida para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
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inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 45

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526


05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 277/726

5001753-11.2018.4.02.5002 500000257989 .V4 JESX51415© JRJ17255

modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o curso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000257989v4 e do código CRC 1d795550.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000882-78.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIANA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 39, RecIno1), a autora alega, em síntese, que (i) o laudo médico é
incoerente, pois primeiro informa que possui sequela e, em seguida, diz que poderá
desenvolver suas atividades normalmente, sendo que, por outro lado, se o uso de
medicamento é contínuo, é  lógico que existe a incapacidade para o trabalho (ii) o perito
informa de forma genérica e preenche o laudo todo de forma lacônica e objetiva,  de modo
que  as queixas e os sintomas apresentados não são compatíveis com as patologias informadas
pelo médico assistente, tendo em vista que ela não conseguiu comprovar a  sua
incapacidade (iii) a doença nem sempre é o único fator incapacitante que impede o segurado
de retornar ao trabalho  e garantir sua subsistência, pois suas condições biopsicossociais
também devem ser consideradas para a concessão do benefício, e (iv) a perícia médica deve
avaliar a patologia em relação à limitação que ela  apresenta para o desempenho de
determinada função, o que nem sequer foi objeto de avaliação. Contrarrazões do INSS
(Evento 43, CONTRAZ1).  

DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1988 (atualmente com 30 anos).   

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora. 

DOENÇA: fibromialgia e doenças psiquiátricas. 

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 17/07/2018, alegando que, por ser portadora
de fibromialgia e doenças psquiátricas, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 20/06/2018.
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Com a inicial, a autora apresentou o laudo médico, datado em 28/05/2018,
informando que ela tem dores difusas pelo corpo, associadas ao transtorno do sono, angústia
caracterizando fibromialgia, em seu exame físico não há estigma de doença autoimune, e que
ela informa que suas dores a limitam para o trabalho. 

A perícia judicial (Evento 23, PERÍCIA1), por sua vez, elaborada
em 11/10/2018, por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora, POR
NÃO SER PORTADORA DE NENHUMA PATOLOGIA INCAPACITANTE, estava
apta  para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) durante a perícia, não foi possível
constatar nenhuma patologia incapacitante, pois,  para caracterizar fibromialgia, é necessário
apresentar  sintomas de  fibromiosite,  fibrosite e miofibrosite, o que não foi confirmado no
ato da perícia, (ii) as queixas e os sintomas apresentados pela autora não são compatíveis com
as patologias informadas pelo médico assistente, tendo em vista que ela  não conseguiu
comprovar  sua incapacidade, e (iii)  a doença ou lesão  não torna a autora  incapacitada  para
o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 29, PET1) aduzindo que o perito teria prestado
informações genéricas e objetivas acerca dos quesistos e requerendo a realização de nova
perícia com médico do trabalho,  mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais o
autor é portador, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além
disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora 
tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se
que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da
perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.

Quanto ao único laudo médico apresentado na inicial, nota-se que não
é  suficiente para demonstrar o alegado estado incapacitante na DER. Isso porque apenas
afirma a caracterização de fibromialgia e doenças psquiátricas, sem apontar nenhuma
restrição física que impeça a  autora de exercer o labor habitual. Cabe destacar que a autora
não se desincumbiu do ônus de apresentar algum elemento de prova que pudesse infirmar o
parecer do perito.   
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete a segurada (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais
a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que,
além disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000211414v18 e do código CRC ab03976a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000700-86.2018.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SIMONE FERREIRA PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Em suas razões
recursais (Evento 34, RecIno1), a autora alega, em síntese, que (i) houve concessão de
aposentadoria por invalidez em 8/3/2015, com previsão de cessação em 26/12/2019, sob o
fundamento de que não haveria mais incapacidade laborativa, (ii) recebia benefício por
incapacidade desde 2003 e apresentou vários laudos médicos indicando a persistência do
estado incapacitante e (iii) há laudo de médico do SUS, datado em 2018, atestando que não
houve melhora. Contrarrazões (Evento 34, RecIno1).

DATA DE NASCIMENTO: 15/1/1975 (44 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: técnica de gabinete parlamentar.

DOENÇA: episódio depressivo leve.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 6/8/2018, alegando que, por ser portadora de
transtorno afetivo bipolar, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual de técnica de gabinete parlamentar. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 22/6/2003 a 7/3/2005 e aposentadoria por invalidez a partir de 8/3/2005,
com previsão de cessação em 26/12/2019 (Evento 9, RSC2).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) declaração da Farmácia Cidadã de Linhares/ES (Evento 1, OUT2, p.2),
datada em 17/5/2018, informando que utiliza os serviços desde 31/3/2009, em uso de
quetiapina (100 mg e 25 mg).
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(ii) laudos (Evento 1, OUT2, p.3-4), datados em 18/6/2018 e 23/4/2018,
atestando tratamento e acompanhamento médico especializado na Unidade Sanitária de Saúde
de Linhares/ES, em uso de medicação especial e controlada, encontrando-se totalmente
incapaz para o trabalho, dada a gravidade do caso, em decorrência dos sintomas de transtorno
afetivo bipolar.

(iii) laudo (Evento 1, OUT2, p.5), datado em 18/6/2018, atestando que seria
paciente permanente em tratamento, decorrente de transtorno afetivo bipolar incapacitante,
em uso de quetiapina, estando em impossibilitado para o trabalho.

A perícia judicial (Evento 17, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
18/10/2018, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de episódio depressivo leve, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. Destacou o perito que (i) a autora relatou que é portadora de depressão de longa
data, com início por volta de 2001, tomando vários tipos de medicação, sem melhora,
estando, atualmente, em uso de quetiapina (50 mg/dia) e sertralina (25 mg), (ii) ao exame
físico, apresentou-se em regular estado geral, com sobrepeso, vigil, com surdez bilateral, com
PA: 130x80 mmHg, com frequência cardíaca de 80 bpm, (iii) ao exame psíquico, apresentou-
se orientada, com atenção globalmente preservada, humor eutímico, afeto congruente,
modulado e ressoante, pensamento de curso, forma e conteúdo normais, sem sinais de
alterações da sensopercepção, com psicomotrocidade mantida, com memória recente, tardia e
remota mantidas, com volição normal e pragmatismo preservado, com juízo crítico, de valor e
de realidade mantidos, com noção de doença presente, sem aparentes traços acentuados de
personalidade, (iv) a autora apresenta transtorno de humor, atualmente em tratamento
medicamentoso, em baixas dosagens de medicação, não realizando psicoterapia, (v) é
portadora de episódio depressivo leve, mas não há elementos técnicos suficientes para
sustentar o diagnóstico de transtorno bipolar, (vi) não há incapacidade atual para as atividades
habituais, (vii) a causa da doença é multifatorial, (viii) não há elementos técnicos suficientes
para determinar a data de início da patologia, (ix) houve incapacidade entre 22/6/2003 e
26/6/2018, (x) não há incapacidade posterior ao cancelamento do benefício, (xi) houve
melhora do quadro,  (xii) foram considerados relatórios médicos de 23/4/2018 e 18/6/2018,
além de exame complementar de 14/5/2018 e (xiii) realiza acompanhamento psiquiátrico pelo
SUS.

Como se observa, a perícia judicial constatou a existência de episódio
depressivo leve, mas não de incapacidade decorrrente de transtorno afetivo bipolar, atestada
pelos laudos particulares apresentados pela autora (Evento 1, OUT2, p.3-5). O perito
informou ainda que há utilização de sertralina (antidepressivo) e quetiapina (antipsicótico) em
doses baixas, o que indica a suficiência do tratamento medicamentoso para a estabilização do
quadro psiquiátrico.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Nota-se que foram acostados aos
autos apenas três laudos, sendo dois deles de conteúdo idêntico (Evento 1, OUT2, p.3 e 4),
datados em 18/6/2018 e 23/4/2018, o que sugere que a análise médica esteve limitada à mera
reprodução do relatório anterior . 
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Além disso, foi apresentado mais um laudo, confeccionado no dia 18/6/2018
(Evento 1, OUT2, p.5), ou seja, na mesma data que um dos documentos já mencionados
(Evento 1, OUT2, p.3), informando a existência de transtorno afetivo bipolar, o que
impossibilitaria a autora para o trabalho.

Nesse contexto, percebe-se que a documentação particular é extremamente
genérica ao apontar a incapacidade da autora, concluindo pela inaptidão laboral sem
descrever qualquer sintoma do quadro clínico que justificasse a persistência de transtorno
afetivo bipolar descompensado, que motivou a concessão do benefício cessado.

Dessa forma, considerando que os laudos trazidos pela autora, apesar de
confeccionados por médico vinculado ao SUS, não são suficientes para infirmar as
conclusões periciais, por não fornecerem informações descritivas da doença, limitando-se a
mencionar a existência do transtorno bipolar, deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos e pelos fundamentos.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos (Evento 3, DESPADEC1). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000213289v12 e do código CRC 5d3b2e74.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000317-14.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIAS JORGE KIRMSE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 30, REC1), o autor alega, em síntese, que (i) a sentença deve ser
anulada e deferido o pedido de esclarecimentos referentes à perícia judicial, (ii) as
enfermidades persistem e (iii) considerando suas condições sociais, como idade, qualificação
e escolaridade, não possui meios para disputar uma vaga no mercado de trabalho.
Contrarrazões do INSS (Evento 34, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 64 anos.

OCUPAÇÃO HABITUAL: rural / operador de máquina.

DOENÇA: gonartrose, lesão de menisco e lesão de ligamento.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 18/6/2018, alegando que, por ser portador de
dor em ambos os joelhos e artrose tricompartimental, associada a lesão de ligamento
cruzado anterior e lesão de menisco lateral e medial de joelho direito, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de rural / operador de
máquina. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 21/2/2018 (Evento 1,
INDEFERIMENTO7).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):

(i) ressonância magnética (Evento 1, EXMMED4), datada em 27/2/2018,
atestando que seria portador de artrose femorotibial bicompartimental, degeneração de corpo
e corno posterior de menisco medial com rotura, rotura de menisco lateral, rotura completa
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crônica de ligamento cruzado anterior e degeneração posterior, pequeno derrame articular,
leve tendinoparia distal do quadríceps e na origem do gastrocnêmio medial;

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO5), datado em 8/3/2018, atestando queixa de dor
importante nos dois joelhos, com diagnóstico de artrose tricompartimental, associada a lesão
de ligamento cruzado anterior e lesão de menisco bilateral e medial do joelho direito, a dor
impede a realização das atividades laborais; indica-se acompanhamento ambulatorial, com
tentativa de melhora parcial do quadro na fisioterapia; o tratamento definitivo requer
artroplastia do joelho, a qual deve ser adiada o máximo possível.

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 19/9/2018,
concluiu que o autor, embora fosse portador de gonartrose, lesão de menisco e lesão de
ligamento, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor
referiu restrição de mobilidade e intolerância aos esforços físicos, sinais de possível artrose,
(ii) ao exame físico, apresentou dor à mobilização do joelho direito, sem edema, sem
crepitação, sem instabilidade articular, sem redução de flexoextensão, com teste de Lachman
negativo, com força grau V em ambos os membros inferiores, com presença de calosidades,
hiperceratose e fissuras palmares exuberantes, além de aumento importante de pigmentação
cutânea em áreas expostas ao sol, compatíveis com atividades externas intensas, (iii) foi
apresentada ressonância magnética, datada em 27/2/2018, informando artrose femorotibial
bicompartimental, degeneração de corpo e corno posterior de menisco medial com ruptura,
rotura de menisco lateral, rotura completa crônica de ligamento cruzado anterior e
degeneração posterior, além de pequeno derrame articular, (iv) foi apresentado laudo médico,
atestando dor importante nos dois joelhos, com artrose e lesão meniscal, (v) as patologias
verificadas são de causa adquirida, (vi) não há comprovação da incapacidade, haja vista a
ausência de alterações no exame físico atual e nos documentos médicos apresentados que
interfiram no travalho exercido, (vii) conforme relato, a dor nos joelhos se iniciou há mais de
15 anos, (viii) utiliza medicação e o quadro se mostra compensado e (ix) não há necessidade
de outros tratamentos no momento.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou petição (Evento 15, PET1) aduzindo que o perito teria divergido das demais
provas dos autos, solicitando, de forma genérica, o esclarecimento de quesitos que já haviam
sido respondidos de forma satisfatória.

Em seu recurso, a parte autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia
realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de requerimento de esclarecimentos da
avaliação com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido
processo legal.

Ressalta-se que os documentos apresentados, na inicial, não são suficientes para
sinalizar o alegado estado incapacitante. Constam, nos autos, apenas dois laudos médicos,
sendo um deles (ressonância magnética) apenas descritivo, informando, em sua maior parte,
lesões leves no joelho direito.
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O laudo datado em 8/3/2018 (Evento 1, LAUDO5), por seu turno, informa que
as dores impedem o autor de realizar suas atividades laborais, indicando acompanhamento
ambulatorial, com tentativa de melhora parcial do quadro na fisioterapia. O documento
informa ainda que o tratamento definitivo requer artroplastia do joelho, a qual deve ser adiada
o máximo possível, tratando-se, portanto, de recurso extremo.

Ora, a parte autora não comprova nos autos a realização das referidas sessões de
fisioterapia, indicadas para a melhora do quadro de dor, não sendo possível concluir que a
cirurgia seria o único meio viável de recuperação. A perícia judicial, por sua vez, embora
tenha constatado lesões no joelho direito, definiu que não havia propriamente incapacidade
laboral, mas apenas a existência de doença.

Destaca-se que o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos
autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

No mais, diante da escassez documental, devem ser consideradas, no caso, as
conclusões alcançadas pelo laudo judicial, o que se coaduna com o Enunciado 8 destas
Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim
da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000246879v9 e do código CRC 8efec3d3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5001858-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCIA CRISTINA FALCAO GOUVEA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (Evento 29, RecIno2), a autarquia requer, em síntese, (i) a
fixação da DCB na forma da lei previdenciária, seja no prazo previsto pelo perito ou em 120
dias, (ii) a aplicação da TR como índice de correção monetária, (iii) o aumento do prazo para
cumprir a tutela para 45 dias e ainda a revogação das multas processuais previamente
cominadas, ante a ausência de má-fé ou arbitrariedade, e (iv) na hipótese de manutenção das
astreintes, seja determinada a redução de seus valores para o montante adequado por dia e,
ainda, fixando-se o limite máximo. Contrarrazões de Evento 34, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 3/3/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de dentista.

DOENÇA: depressão.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 19/7/2018, alegando que, por ser portadora
de HIPERTENSÃO SEVERA, SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,
CEFALEIA PARIETAL À ESQUERDA, HEMIPARESIA À DIREITA, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL. Requer a concessão do benefício por incapacidade auxílio-doença desde 24/5/2018,
bem como a conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 2/12/2015 a 24/4/2018 (Evento 1, Ofício/C7).

A perícia judicial (Evento 12, LAUDO1), por sua vez, elaboradada em
12/12/2018, por médica especialista em MEDICINA DO TRABALHO, concluiu que a
autora, sendo portadora de DEPRESSÃO, estava total e temporariamente incapacitada para o
trabalho habitual por 2 (dois) meses. Destacou a perita que (i) a autora se queixa de
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esquecimento, (ii) os sintomas da doença são angústia, tristeza e esquecimento, (iii) a doença
tem natureza degenerativa, (iv) a causa provável da doença é emocional e psicológica e não
decorre do trabalho exercido, (v) o início provável da doença remonta a 2018, (vi) a data
provável do início da incapacidade é 5/6/2018, (vii) a incapacidade remonta à data de início
da doença, (viii) a autora está realizando tratamento, com previsão de duração indeterminada,
(ix) não houve tratamento cirúrgico e não há previsão para tanto, (x) o tratamento realizado
não é oferecido pelo SUS, (xi) o tempo estimado de recuperação da plena capacidade
laborativa é de 2 meses, (xii) a autora se encontra afastada de seu trabalho habitual desde
2015, em razão de AVE que sofreu, (xiii) a doença, no caso, é considerada irreversível, mas é
possível tratamento medicamentoso com psiquiatra e também psicológico, com pouco risco,
mas com algum efeito colateral, e (xiv) a permanência no exercício da profissão pode levar a
agravamento do quadro clínico.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que a parte autora está
total e temporariamente incapacitada para o labor habitual. Atesta a expert, em síntese, que o
início provável da doença remonta a 2018, bem como a incapacidade (5/6/2018) e que a
permanência na profissão pode levar a agravamento do quadro clínico. Informa, ainda, que a
autora está em tratamento por tempo indeterminado, sem previsão de intervenção cirúrgica,
mas com tempo de recuperação da capacidade laborativa estimado em 2 (dois) meses. Note-
se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar as informações prestadas pelo perito, que
respondeu aos quesitos formulados de forma clara, precisa e coerente.

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB em 24/9/2018
e DIP na data de sua prolação, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade
por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do
procedimento de reabilitação.

Não obstante, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina,
in terminis, que 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.

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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[1], 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
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do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica." (Data
do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018).

Ora, a expert estimou prazo de 2 (dois) meses para a recuperação da plena
capacidade laborativa. No entanto, considerando que, ao momento do trânsito em julgado
deste acórdão, a data de recuperação estimada no laudo pericial já está há muito superada,
uma vez que contada a partir do exame pericial, evoca-se o entendimento
consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais
Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a
sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a
permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está
incapaz.

Dessa forma, fixa-se a DCB em 45 dias da prolação deste acórdão, a fim de
resguardar o direito da autora de requerer a prorrogação administrativa do benefício.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade
aplicado para reduzir a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a
multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00
(cem reais).
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Sobre os critérios de atualização monetária, o STF, no julgamento do RE
870.947/SE em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização
mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se
orienta e é revisado periodicamente observando as determinações/entendimento
jurisprudencial.

No mais, é razoável o prazo fixado na sentença para o cumprimento da tutela,
de 30 dias úteis, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar DCB em 45 dias a contar da prolação deste acórdão, e reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa
diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade
com a decisão judicial. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 49



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 291/726

5001858-85.2018.4.02.5002 500000229134 .V55 JESX51421© JES10683

mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000229134v55 e do código CRC 9666946d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001180-70.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (doc. 27, Evento 31, RecIno1), a autarquia requer, em
síntese, que (i) a fixação da DCB, nos termos dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei
8.213/91, (ii) a revogação de multa processual previamente estipulada, (iii) a aplicação da TR
como índice de correção monetária, conforme o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação
da Lei n.º 11.960/2009, (iv) caso não acolhido o pedido anterior, a correção monetária com
base na TR (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/09) até
20/09/2017, data do julgamento do RE 870.847, e, após tal data, com base no INPC, em se
tratando de condenação com verbas de natureza previdenciária (art.41-A na Lei n.8.213/91,
incluído pela Lei nº 11.430/2006), afastando-se o IPCA-E; e, (v) caso mantida a condenação,
o prequestionamento dos artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei n.º 8.213/91, e
artigos 1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, todos da Constituição
Federal. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 2/9/1982 (36 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: agente de relacionamento.

DOENÇAS: transtorno misto ansioso e depressivo, episódio depressivo grave
sem sintomas psicóticos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 31/7/2018, alegando que, por ser portadora
de EPISÓDIO DEPRESSIVO, ANGÚSTIA, INSÔNIA, DEPRESSÃO DO HUMOR,
CRISES DE CHORO, ISOLAMENTO SOCIAL, PENSAMENTOS NEGATIVOS,
IDEAÇÃO SUICIDA, TENTATIVAS DE SUICÍDIO, DESÂNIMO, TRISTEZA
PROFUNDA, SENTIMENTOS DE DESVALIA, ANSIEDADE, EPISÓDIOS DE PÂNICO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 50



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 293/726

5001180-70.2018.4.02.5002 500000235816 .V34 JESX51421© JES10683

ASSOCIADOS A SINTOMAS DEPRESSIVOS, APATIA, CULPA,
DESCONTENTAMENTO GERAL, DESESPERANÇA, MUDANÇAS DE HUMOR,
PERDA DE INTERESSE OU PRAZER NAS ATIVIDADES, SOLIDÃO, TÉDIO OU
SOFRIMENTO EMOCIONAL, AGITAÇÃO, AUTOMUTILAÇÃO, DESPERTAR
PRECOCE, EXCESSO DE SONOLÊNCIA, ENTRE OUTROS SINTOMAS, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar o trabalho habitual de AGENTE DE
RELACIONAMENTO. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 25/3/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 28/12/2017 a 25/3/2018 (doc. 20 de Evento
9, RSC2).

A perícia judicial (doc. 21, Evento 14, PERÍCIA1), por sua vez, realizada em
22/10/2018, por médico especialista em MEDICINA DO TRABALHO, concluiu que a
autora, sendo portadora de TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO e
EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS, estava total e
temporariamente incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) as doenças
não decorrem do trabalho exercido ou de acidente de trabalho, (ii) a data provável de início
das doenças é 27/12/2017, (iii) a data provável de início da incapacidade é 28/3/2018, (iv) a
incapacidade decorre de agravamento do quadro patológico (progressão), (v) não há
necessidade de assistência permanente de terceiro, (vi) a autora realiza tratamento, com
duração estimada em 6 (seis) meses, (vii) não foi realizado tratamento cirúrgico e não há
previsão para tanto, (viii) o tratamento realizado é oferecido pelo SUS, e (ix) a autora
apresenta bom estado geral, humor depressivo e ansioso com afeto congruente, ressoante e
hipermodulado, hipotenaz e hipervigilante, psicomotricidade acelerada, pensamentos com
curso e forma normais, mas com conteúdo de morbidade.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que a autora está total
e temporariamente incapacitada para o labor habitual. Atesta o expert, em síntese, que a data
provável de início da incapacidade é 28/3/2018 e que a autora realiza tratamento, com
duração estimada em 6 (seis) meses, sendo possível a reavaliação apenas a partir de então.
Note-se que não há nos autos elementos hábeis a infirmar as informações prestadas pelo
perito, que respondeu aos quesitos formulados de forma clara, precisa e coerente.

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB em 25/3/2018
e DIP na data de sua prolação, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade
por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do
procedimento de reabilitação.

Não obstante, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina,
in terminis, que 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.

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 50



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 294/726

5001180-70.2018.4.02.5002 500000235816 .V34 JESX51421© JES10683

Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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[1], 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." (Data
do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018).

Ora, o expert estimou prazo de 6 (seis) meses para a recuperação da plena
capacidade laborativa. No entanto, considerando que, ao momento do trânsito em julgado
deste acórdão, a data de recuperação estimada no laudo pericial já está há muito superada,
uma vez que contada a partir do exame pericial, evoca-se o entendimento
consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais
Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a
sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a
permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está
incapaz.

Dessa forma, fixa-se a DCB em 45 dias da prolação deste acórdão, a fim de
resguardar o direito da autora de requerer a prorrogação administrativa do benefício.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.
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Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade
aplicado para reduzir a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a
multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00
(cem reais).

Sobre os critérios de atualização monetária, o STF, no julgamento do RE
870.947/SE em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização
mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se
orienta e é revisado periodicamente observando as determinações/entendimento
jurisprudencial.
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No mais, é desnecessário o prequestionamento dos dispositivos mencionados
em recurso, tendo em vista que já se adotou tese explícita acerca das questões de direito
tratadas neste acórdão.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar DCB em 45 dias a contar da prolação deste acórdão, e reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa
diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade
com a decisão judicial. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000235816v34 e do código CRC 2661d07b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5003414-25.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA LINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 16 do Evento 29), o autor/a autora alega, em síntese, que (i)  a situação
fática, aliada à norma jurídica pertinente ao caso e as provas coligidas nestes autos,
caminha para um só horizonte, qual seja, o acolhimento do pleito autoral contido na exordial,
(ii) intentara a presente ação previdenciária para tentar a concessão de aposentadoria por
invalidez/auxílio-doença, no sentido de modificar o entendimento administrativo contido no
Evento 1, OUT2, fl. 5, que decidiu cessar a aposentadoria por invalidez na forma do art. 49,
incisos I e II, tendo em vista não ter sido constatada a persistência da invalidez, (iii) a  fim de
modificar a decisão administrativa,  juntou aos autos todos os laudos, exames e receitas
médicas de que dispunha, além de processo judicial anterior a este (Evento 1, OUT2, fls. 06-
34 – Evento 1, OUT3), que  dão conta das doenças que possui e que as doenças reconhecidas
o tornam incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa, o que já havia sido
reconhecido por ocasião do primeiro processo judicial tombado sob o número 0000585-
66.2010.4.02.5051) que lhe gerou o direito a receber aposentadoria por invalidez em
08/11/2012, (iv) para a devida elucidação da questão no presente feito, fora determinado que
fosse submetido à perícia médico-judicial, sendo que surpreendentemente o expert apontou
que “durante o exame precicial não foi constatada doença incapacitante, apenas o relato de
dor” (laudo pericial – Evento 13), (vi) de acordo com o espelho do SABI (Evento 09, OUT1,
fl. 18), em 04/09/2006,  obteve a primeira concessão de auxílio-doença em função de
transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia, com DII em
05/08/2005, que em 25/07/2006 passou a ser diagnosticado com dor lombar baixa, tendo seu
benefício mantido até 18/12/2006 (Evento 09, OUT1, fl. 21), (vii) posteriormente, em
28/05/2008, voltou a receber auxílio-doença por lumbago com ciática, com DII em
24/04/2008 e DCB em 31/12/2008 (Evento 09, OUT1, fl. 29), (viii) do ano de 2006 em diante
submeteu-se a várias perícias médicas, sendo que algumas foram negadas, até que  decidiu
acionar o Poder Judiciário e, em perícia médica realizada em 24/11/2010, foi constatado que
sofria com doença degenerativa da coluna lombar, fixando-se a DII na data da perícia (laudo
médico pericial, Evento 1, OUT2, fls. 22-31), (ix) os laudos apresentados são prova
unilateral, contudo não podem ser completamente desconsiderados, (x) na ocasião da perícia
revisional,  apresentou laudo médico que indicava as doenças que ainda possui atualmente,
com data retroativa a 28/02/2008 (DII), (xi) juntamente com o referido laudo fora apresentado
ressonância magnética da coluna cervical (Evento 1, OUT2, fl. 15) que restou a impressão de
espondilodiscouncoartropatia cervical degenerativa predominando em C6-C7, complexo
disco-osteofitário posterimediano em C6-C7, tocando a face central do saco dural e a raiz
neural descendente à direita, associado à uncoartrose bilateral que reduz a mplitude dos
forames neurais, mais evidentes deste lado, (xii) se mantém em acompanhamento médico e,
em laudo posterior à realização da perícia médico-judicial, novamente fora recomendado
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afastamento definitivo de suas funções por sofrer com dor crônica (Evento 29, OUT1), (xiii) é
no mínimo estranho que o expert não tenha encontrado nenhuma patologia incapacitante na
ocasião da perícia, (xiv)  pugnou por uma nova perícia para que o perito designado analisasse
se as doenças da qual é portador o incapacitam para a profissão de lavrador, esperando, assim,
obter uma conclusão pericial mais justa e adequada a sua realidade.  Contrarrazões de doc. 33
do Evento 33.

DATA DE NASCIMENTO: 27/11/1965 (53 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador

DOENÇA: dor crônica lombar e discopatia, além de todas as doenças que ensejaram a
concessão de aposentadoria por invalidez posteriomente cessada (alegação inicial)

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor/ a autora ajuizou ação, em 19/12/2018, alegando que, por ser
portador de dor crônica lombar e discopatia, além de todas as doenças que ensejaram a
concessão de aposentadoria por invalidez, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de LAVRADOR. Requer o restabelecimento da aposentadoria
por invalidez desde a cessação em 20/9/2018. Todavia, consta, no doc. 6 do Evento 9 que o
benefício será mantido até 20/3/2020, em razão de recuperação em 18 meses. 

Com a inicial, o autor/a autora apresentou os seguintes documentos médicos
(em ordem de juntada e contemporâneos à data de perícia administrativa que concluiu pela
capacidade laboral):

(i) laudo médico, datado em 10/9/2018, atestando que ele teria histórico de dor
crônica lombar e discopatia, devendo não pegar peso  ou fazer esforços de forma definitiva,
manter acompanhemento clínico e fisioterápico;

(ii) resultado de exame (ressonância magnética da coluna cervical), datado em
23/10/2018, atestando a existência de espondilodiscouncoartropatia cervical degenerativa
predominando em C6-C7, complexo disco-osteofitário posteromediano em C6-C7, tocando a
face ventral do saco dural e a raiz neural descendente à direita, associado à uncoartrose
bilateral que reduz a amplitude dos forames neurais. 

A perícia judicial (doc. 9 do Evento 13), por sua vez, elaborada em 27/2/2019,
por médico especialista em ORTOPEDIA, concluiu que, durante o exame, não foi constatada
doença incapacitante, apenas o relato de dor, sendo possível atestar um passado de lombalgia,
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devido à protrusão (CID M54.5). Destacou o perito que (i) ao exame físico, apresentou-
se aparentando dificuldade para deambular, porém sem  hipotrofias, referindo dor em região
lombar com piora à digito pressão, teste de Lasègue negativo, reflexos patelares e Aquileus
sem alterações, (ii) nao teriam sido constatadas patologias incapacitantes atuais, (iii) só há
como atestar incapacidade laborativa de jan/2008 a jul/2008, (iv) o auotr está realizando
trtamento e o tempo e o tipo de tratamento são variáveis e devem ser definidos pelo médico
assistente (apesar de não ter sido constatada patologia incapacitante atual, necessita
tratamento médico devido relatar queixas álgicas), e (v) não foi realizado tratamento
cirúrgico. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (doc. 12 do Evento 20) aduzindo que o perito teria se
omitido sobre diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento.

Ressalta-se que a maioria dos documentos acostados à inicial são
contemporâneos ao período em que o autor recebeu aposentadoria por invalidez. O
laudo médico, datado em 10/9/2018, de fato, atesta que, na data da perícia administrativa que
concluiu pela capacidade laborativa, ele teria histórico de dor crônica lombar e discopatia,
motivo pelo qual não poderia pegar peso  ou fazer esforços de forma definitiva, e ainda
manter acompanhemento clínico e fisioterápico. Todavia, esse único laudo não é suficiente
para afastar as conclusões da perícia, que procedeu a um criterioso exame clínico. Caberia ao
autor comprovar a existência de restrições funcionais por meio de laudo médico idôneo,
providência da qual não se desincumbiu, pois o referido laudo apenas destacou a
impossibilidade de pegar peso ou fazer esforços em razão de histórico de dor lombar e
discopatia.  

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258673v17 e do código CRC 6aa671f9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001679-54.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE MANOEL ZANASDI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de aposentadoria
por invalidez à parte autora, desde a cessação indevida, deferindo a medida antecipatória de
tutela e fixando o prazo de trinta dias para implantação do benefício, sob pena de multa de
500 reais por dia de atraso, além de multa de 500 reais no caso de cessação indevida, até o
restabelecimento do benefício. Em suas razões recursais (Evento 29, RecIno1), o autor alega,
em síntese, que (i) a parte autora possui condições físicas para continuar trabalhando em
função que não necessite de maiores esforços, (ii) a concessão de aposentadoria por invalidez
é prematura, devendo ser concedido auxílio-doença com DCB fixada, (iii) mostra-se indevida
a aplicação do INPC, devendo ser aplicada a TR, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997,
com a redação determinada pela Lei 11.960/2009, em relação à correção monetária, (iv) deve
ser aplicado o prazo de 45 dias para o cumprimento da obrigação, conforme o art. 41-A, §5º,
da Lei 8.213/91, (v) a multa imposta por atraso no cumprimento da obrigação é descabida e
(vi) caso a multa seja mantida, seu montante deve ser reduzido. Contrarrazões da parte autora
(Evento 34, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 2/3/1974 (45 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: rural.

DOENÇA: sequelas de miocardiopatia dilatada idiopática.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 12/9/2018, alegando que, por ser portador de
miocardiopatia dilatada, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de trabalhador rural. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 19/3/2010 a
27/11/2013 e foi beneficiário de aposentadoria por invalidez entre 28/11/2013 e
30/4/2018 (Evento 8, RSC2).
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A perícia judicial (Evento 14, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
13/12/2018, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o
autor, portador de sequelas de miocardiopatia dilatada idiopática, estava incapacitado para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor relatou que sofre de problemas cardíacos e
teve um infarto há cerca de 10 anos, sendo submetido a cateterismo, e que ainda está em
tratamento, (ii) ao exame físico, apresentou-se lúcido e orientado, com ausculta cardíaca
normal, ausência de turgência venosa ou edemas e pressão arterial normal (PA: 110/70), (iii) a
incapacidade é parcial e permanente, (iv) o autor é portador de sequelas resultantes de
miocardiopatia dilatada idiopática, (v) a patologia provoca acentuada dilatação das cavidade
esquerdas e baixo débito de ejeção sanguínea, caracterizando uma disfunção cardíaca
importante, que é agravada, notadamente, pela exposição a esforço físico excessivo, (vi) o
autor se encontrava incapacitado quando teve seu benefício cessado em abr/2018, (vii) a
patologia resulta na incapacidade definitiva do autor para a atividade laboral habitual de
campeiro ou para qualquer outra que exija esforço físico, (viii) segundo laudo médico pericial
anexado aos autos, o autor já estava incapacitado, em razão da mesma patologia, em
mar/2010, (ix) a incapacidade decorre do agravamento da doença, (x) segundo a
documentação médica apresentada, as condições de saúde do autor na época de cessação do
benefício eram semelhantes àquela apresentada por ocasião da perícia e (xi) é possível a
reabilitação em atividades que não exijam esforço físico, como porteiro, apontador,
estoquista, supervisão de atividades rurais.

Como se observa, a perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente
da parte autora, incluindo sua atividade habitual, como trabalhador rural. Observa-se que a
inaptidão laboral incluiu qualquer atividade que exija esforços físicos intensos, por ser
portador de sequelas de miocardiopatia dilatada idiopática.

Nota-se que a sentença avaliou de forma adequada as condições sociais do
autor, destacando que "considerando a sua profissão (campeiro), a sua instrução
(analfabeto), as doenças que lhe acometem e em especial a duração das suas limitações, é de
se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado de trabalho são ínfimas,
reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva". 

Dessa forma, havendo incapacidade para a atividade habitual desempenhada e
sendo inviável a reabilitação em profissão compatível, haja vista as condições pessoais da
parte autora, deve ser mantida a concessão de aposentadoria por invalidez. 

Quanto à ampliação do prazo para a implantação do benefício previdenciário,
ressalta-se que a verba em questão possui caráter alimentar, motivo pelo qual não seria
razoável dilatar o prazo de cumprimento da obrigação.

No que diz respeito à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que
“a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.
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Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro e incerto,
não havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há
óbice à sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.

Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para reduzir
a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial deve
ser reduzida para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
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ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar parcial provimento a ele
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação
do benefício em desconformidade com a decisão judicial, nos termos da fundamentação
supra. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000248854v17 e do código CRC 437864f7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5004063-90.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FERNANDO PINHEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de auxílio-doença desde 3/4/2018 e
sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 23/8/2018. Em suas razões recursais
(doc. 22  de Evento 40), a incapacidade é preexistente ao reingresso na Previdência Social,
(ii) o perito constatou a incapacidade do autor, fixando a DII em pelo menos 01 ano antes da
perícia realizada em 23/8/2018, (iii) do contexto probatório dos autos, constata-se que a
incapacidade precede ao reingresso do autor no RGPS, pois somente em 08/12/2017 ele
pagou a competência 11/2017, após ter mantido a qualidade de segurado até 15/09/2016, (iv)
nos termos do § único do art. 59 e § 42 § 2° da Lei 8.213/1991, não será devido benefício ao
segurado que filiar-se ao regime geral de Previdência Social já portador da doença que der
causa ao benefício, e (v) a doença incapacitante, por certo, é anterior à refiliação tardia do 
autor ao RGPS, o que impede a concessão de benefício previdenciário. Contrarrazões do
autor de doc. 23 do Evento 44.

VOTO

A controvérsia, nos autos, limita-se à questão da existência de incapacidade
preexistente, alegando o INSS, em suas razões, que o autor, quando reingressou na
Previdência Social, já estava acometido de doença incapacitante. 

Conforme dispõem os arts. 42 (§2°) e 59 (parágrafo único) da Lei 8.213/1991,
não será devido benefício ao segurado que se filiar ao regime geral de Previdência Social já
portador da doença que der causa ao benefício:

 Art. 42: A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria
por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão
ou agravamento dessa doença ou lesão. 

 Art. 59: Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime
Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como
causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
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Consta, no espelho do CNIS de doc. 19 do Evento 25 que o autor  ingressou, na
Previdência Social, em 7/1982 como empregado e mais recentemente participou, do RGPS,
de 1/9/2013 a 31/7/2015, como contribuinte individual, depois de 1/11/2017 a 30/9/2018.
Nota-se que as contribuições (2018) foram recolhidas sem atraso, ou seja, não são
extemporâneas. O benefício foi requerido em 3/4/2018. 

A perícia judicial, subscrita em 23/8/2018, constatou que o autor, em razão de
esquizofrenia paranoide, estaria total e permanentemente incapacitado para o exercício da
atividade habitual. Questionado a respeito do início da incapacidade laborativa (quesito 13), o
perito afirmou que não seria possível estimar a data em que o estado incapacitante se iniciou,
porém, em seguida, destacou que há mais de 1 ano a incapacidade era manifesta (com base
em laudos prévios e sinais da doença psiquiátrica).

Compulsando os autos, nota-se que o autor apresentou apenas um laudo médico,
datado em 6/4/2018, aduzindo que, em razão da doença psiquiátrica (esquizofrenia) e seus
sintomas, como alucinações auditivas,  ele estaria impossibilitado de exercer atividade
laborativa. 

Como se observa, a afirmação do perito, em seu parecer, além de contraditória,
não se compatibiliza com os elementos dos autos, pois o único laudo particular apresentado,
pelo autor, está datado em 6/4/2018 e, nele, não há referência à incapacidade pretérita. Assim,
como o perito não esclareceu quais seriam os laudos prévios que serviram de base para a
estimativa do início da incapacidade laboral, não há como considerar apenas essa resposta ao
quesito 13 da perícia como prova da incapacidade preexistente. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas (isentas). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído da
condenação (Súmula 111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258426v11 e do código CRC d6867e5c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000418-54.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIANE DIAS ROZAES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS nos quais
alega que o acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 53 - EMBDECL1) estaria eivado de
omissão/contradição ao determinar a antecipação de tutela para a concessão imediata do
benefício.

VOTO

A decisão embargada deu provimento para determinar a concessão de auxílio-
doença desde 26/9/2017 até 15/8/2018 e deferiu a tutela provisória de urgência com base em
toda a fundamentação de fato e de direito lançada naquele voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF).

Assiste razão ao Embargante, uma vez que não há determinação para a
atual implantação do benefício mas condenação de pagamento das parcelas atrasadas
referente ao benefício de auxílio-doença no período de 26/9/2017 a 15/8/2018.

Voto por conhecer o recurso e a ele dar provimento para revogar o deferimento
da tutela provisória, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000248563v4 e do código CRC 01313126.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0037217-71.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCO ANTONIO CYPRIANO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor  em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 71, RELVOTO1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre as suas
condições pessoais que impedem de ser reabilitado para a atividade de auxiliar
administrativo.

VOTO

A decisão embargada entendeu que o autor teria condições de ser reabilitado
para exercer a atividade de auxiliar administrativo sob os seguintes fundamentos:

(...) Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou petição
(Evento 24, OUT12) aduzindo que a função sugerida pelo perito para fins
de reabilitação profissional, como auxiliar administrativo, seria incompatível
com sua experiência profissional anterior (trabalhador portuário), pois sempre
exerceu atividade braçal. Além disso, pontuou que já conta com 52 anos, o que
dificultaria o processo de reabilitação, e que mesmo a função de auxiliar
administrativo demandaria longo tempo em posição viciosa, o que poderia
agravar suas patologias ortopédicas.

No entanto, a perícia judicial e os laudos particulares não apontam restrições
quanto à permanência em posições determinadas, vedando apenas a
sobrecarga mecânica e movimentos de flexo-extensão repetitivos ou com carga
sobre a coluna. Dessa forma, apesar das observações pertinentes da parte
autora, não existem elementos médicos que revelem contraindicações à
profissão sugerida pelo perito.

Inclusive, a função de auxiliar administrativo é compatível com o grau de
escolaridade do autor (ensino médio completo) e não demanda esforços
físicos conflitantes com sua idade ou limitações ortopédicas. Quanto à
experiência profissional pregressa, a reabilitação profissional oferecida pelo
INSS deve ser capaz de promover a efetiva capacitação para o desempenho
adequado da nova função.
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Por fim, quanto à diferença salarial entre as profissões, ainda que os valores
recebidos como portuário ultrapassassem a média de R$4.000,00 mensais
(Evento 11, OUT7 e Evento 40, OUT20, página 4), o grau de escolaridade
exigido para o exercício da atividade não era de nível técnico ou
superior. Portanto, a função de auxiliar administrativo, que pode ser
desempenhada por profissionais que possuam o ensino médio, como é o caso do
autor, mostra-se compatível. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art. 1.023 do
CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem
somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer o recurso e a ele negar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000213247v3 e do código CRC 8f9009d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0003537-61.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA CONCEICAO FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 89 - EMBDECL1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre todos os
argumentos deduzidos no processo.

VOTO

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da ausência de
comprovação da incapacidade, nos seguintes termos:

"No caso, a parte autora ajuizou ação, em 9/2/2018, alegando que, por ser
portadora de sequelas de aneurisma cerebral, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de zeladora. Requer a concessão
do benefício por incapacidade desde 29/11/2017 (DER). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 27/1/2016 a 12/5/2017 (Evento 37, OUT44, p.7).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

(i) laudo (Evento 1, OUT20), datado em 14/11/2017, atestando que esteve
internada no Hospital Central para tratamento cirúrgico de lesão expansiva
frontal direita (meningioma) e posteriormente foi submetida a reconstrução
craniana, com sugestão de repouso laboral por 120 dias.

(ii) laudo (Evento 1, OUT22), datado em 2/2/2018, atestando que a acuidade
visual, com uso de lentes corretivas, foi de 20/20 no olho esquerdo e com vultos
no olho direito, sem melhora; à biomicroscopia, detectou-se hiperemia
conjuntival em ambos os olhos, que estavam moderadamente secos; à
fundoscopia, apresentou palidez de papila (nervo óptico) bilateral, mais intensa
no olho direito; concluiu-se baixa de visão importante e permanente no olho
direito.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, OUT12-14, OUT-18-19, 21)
são contemporâneos ao período em que a autora recebeu o benefício por
incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à
época do pedido de restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.
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A perícia judicial (Evento 12, OUT30), por sua vez, elaborada em 20/3/2018,
por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de visão monocular, não estava incapacitada para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a autora relatou que teve
meningioma, com crises convulsivas no início e melhoras após realização de
cirurgia, permanecendo em uso de Gadernal, relatando que era dependente do
marido e que não saía de casa sozinha, por medo de ser assaltada, pois foi
abordada por volta de 2011, quando trabalhava como babá, (ii) o relato não tem
embasamento clínico, pois a autora exerceu outras atividades após o referido
assalto, apresentando sintomas apenas na época em que foi operada pela
primeira vez, (iii) não é possível estabelecer diagnóstico de estresse pós
traumático, pois a sintomatologia não é compatível, (iv) o laudo de alta médica,
após o procedimento neurocirúrgico não indica acompanhamento psicológico,
(v) ao exame pericial, apresentou-se em bom estado geral, sem sinais flogísticos
ou distrofia muscular, com testes de equilíbrio e vertigem normais, com
ausência de nistagmo bilateralmente, com força muscular grau 5 de 5 e reflexos
preservados, (vi) os testes do impacto de Neer, Hawkins-Kennedy, Gerber, Jobe,
Phalen, Lasègue e Lasègue modificado, Fabere, Hoover e McMurray foram
todos negativos bilateralmente e is joelhos não apresentaram sinal da gaveta à
tração anterior e posterior, além de não haver alteração clínica ao movimento de
rechaço das patelas, (vii) houve submissão a cranioplastia em 26/10/2016 e
implante de catéter de derivação no ventrículo lateral direito, (viii) a autora
apresentou-se estável, sem prejuízo do raciocínio, do juízo de realidade, da
consciência ou da atenção, (ix) é portadora de visão monocular, com visão em
vultos no olho direito e visão normal (20/20 com correção) no olho esquerdo,
(x) encontra-se assintomática, (xi) há aptidão para a atividade habitual
como zeladora, (xii) não foram encontrados elementos técnicos de
convicção que justifiquem incapacidade, (xiii) não existem limitações
funcionais e (xiv) já houve submissão ao tratamento mais indicado e houve
recuperação da aptidão laboral.

Como se observa, a perícia judicial constatou que a autora é portadora de visão
monocular, com acuidade visual 20/20 no olho esquerdo e visão com vultos no
olho direito, mesmo após a utilização de lentes corretivas, como confirma a
documentação particular (Evento 1, OUT22). No entanto, nota-se que a
deficiência visual não a torna inapta ao trabalho como zeladora, pois o prejuízo
da visão monocular concentra-se, sobretudo, em noções de profundidade,
necessárias, por exemplo, em atividades de maior risco, como a de motorista
ou de operador de máquinas pesadas.

Quanto ao procedimento cirúrgico no crânio, destaca-se que o único laudo
recente sobre a questão (Evento 1, OUT20) apenas informa que a autora esteve
internada no Hospital Central para a realização de tratamento cirúrgico de lesão
expansiva frontal direita (meningioma), com posterior submissão a reconstrução
craniana. No entanto, embora o laudo tenha sido confeccionado em 2017, o
procedimento ao qual faz referência foi realizado em 2016, conforme atesta o
informe de alta hospitalar (Evento 1, OUT24), que aponta internação em
26/10/2016, com alta em 23/11/2016.
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Ressalta-se que, para o período em questão, posterior ao procedimento
cirúrgico, já houve concessão administrativa de auxílio-doença, entre 27/1/2016
a 12/5/2017 (Evento 37, OUT44, p.7). O SABI indica que o motivo do
deferimento foi justamente a incapacidade decorrente da realização de
procedimento operatório de meningioma frontal, com posterior cranioplastia.
Portanto, para o período em que realmente houve inaptidão laboral, a autora
gozou de benefício.

No mais, não há qualquer comprovação de que o procedimento cirúrgico tenha
deixado sequelas incapacitantes, tanto pelo que se observa dos laudos
particulares quanto da perícia judicial.

Assim, considerando que a parte autora não apresentou elementos capazes de
infirmar as conclusões periciais em relação à acuidade visual e à cirurgia
craniana, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos e pelos
fundamentos ora expostos.

O fato de a parte autora possuir doença não caracteriza, por si só, o direito ao
benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese
dos autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO -
Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos (Evento 3, DESPADEC59).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora."

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art. 1.023 do
CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem
somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No mais, ressalta-se que “de acordo com o entendimento jurisprudencial
remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder
todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos
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que embasam a decisão” (AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe
04/12/2014).

Voto por conhecer o recurso e a ele negar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000248721v4 e do código CRC 14af2a65.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0012699-17.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROSIANY GONCALVES SOARES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora contra
o acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 117) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão ao não analisar a questão da exceção do §2°, do artigo
42, da lei Lei nº. 8.213/91. Aduz, ainda, que já havia preenchido a carência prevista no caput,
do artigo 27-A, da lei 8.213/1991, uma vez que antes de 2005 contribuiu ao INSS com muito
mais da metade das contribuições previstas no referido dispositivo legal.

VOTO

Pois bem. 

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Quanto à inptidão da parte autora para o trabalho, conforme o laudo pericial,
restou estreme de dúvidas que ela se encontra incapacitada desde dezembro de 2005 (data de
início da incapacidade - DII).

Cumpre, ainda, preencher os demais requisitos necessários à concessão do
benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurada e o cumprimento do período de
carência exigido em lei na DII (dezembro de 2005).

Da análise dos registros do CNIS (Evento 125), verifica-se que a parte autora
filiou-se ao RGPS em 04/10/1985. Contudo, ainda que tenha vertido diversas contribuições
ao Sistema Previdenciário, na ocasião em que ficou incapaz para o trabalho (dezembro de
2005), a recorrente havia perdido sua qualidade de segurada do INSS.

Isso porque o recolhimento mais recente, anterior à DII (dez/2005), foi em
07/2003, enquanto contibuinte individual.

O comando legal disposto no inciso II do artigo 15 da Lei 8.213/91 determina
que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 (doze)
meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade
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remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração, ressalvados os casos passíveis de prorrogação previstos nos parágrafos 1º. e 2º.
do referido artigo.

Assim, aplicando-se a regra do "período de graça", após a contribuição realizada
em 07/2003, a parte autora manteve-se na qualidade de segurada do INSS até 15/09/2004.

Com isso, reafirma-se, a parte autora não mais detinha a qualidade de segurada
da Previdência Social ao tempo do início de sua incapacidade, fixada pelo perito judicial em
dezembro de 2005 (DII), consonante com os fundamentos expostos no acórdão ora guerreado.

Insta registrar que na ocasião em que se filiou novamente no RGPS, em
08/2008, já se encontrava inapta para o trabalho desde dez/2005 (DII), ou seja, sua
incapacidade é preexistente à essa nova filiação, o que obsta a concessão do benefício
pleiteado.

Com efeito, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na
realidade, de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art.
1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao
juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer o recurso e a ele negar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000235723v10 e do código CRC 76da9a91.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5001256-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DELMA LUZIA BERTOLINI BARROS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 64, EMBDECL1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese fixada
pela TNU, através do PEDILEF 0506698- 72.2015.4.05.8500/SE (tema 177), no sentido de
que não é possível ao Judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas
apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade e sobre a aplicação do IPCA-E
para a correção das parcelas vencidas.

VOTO

A decisão embargada condenou o INSS, nos seguintes termos: "da análise das
condições pessoais da autora e do conjunto probatório, é cabível a concessão do benefício de
auxílio-doença desde 02/03/2018 (data da cessação indevida), até que seja promovida, de
forma efetiva, sua reabilitação profissional para alguma atividade que não exija esforço
físico.  As parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal."

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 58



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 319/726

5001256-97.2018.4.02.5001 500000257971 .V5 JES10769© JES10683

inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a autora faz jus ao pagamento de auxílio-doença
desde 02/03/2018,  devendo ser mantido o benefício, pelo menos, durante o período em que
estiver participando do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o
seu estado clínico, ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":
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Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)
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No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar o pagamento de auxílio-doença, pelo menos, durante o período em que a autora
estiver participando do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o
seu estado clínico, ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença,
sendo que, em qualquer das situações acima, o benefício deverá ser mantido ainda de acordo
com o prazo do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

Voto por conhecer o recurso e a ele negar provimento. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000257971v5 e do código CRC d853544a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0007319-95.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SILVIO MIGUEL PAULINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 54, OUT42), o autor alega, em síntese, que (i) conta com 62 anos,
baixo grau de instrução e histórico de trabalho braçal na construção civil, (ii) é portador de
dor lombar (espondilite anquilosante), retocolite ulcerativa, labirintite e câimbras frequentes,
(iii) a perícia se baseou apenas na análise da retocolite ulcerativa, suprimindo a dor lombar
(investigação para espondilite anquilosante), a labirintite e as câimbras frequentes, (iv) devido
à retocolite, sofre com sangramento constante, dependendo de fraldas geriátricas e (v)
identificou-se dor lombar importante limitante, em investigação para espondilite aquilosante.
Contrarrazões (Evento 60, OUT45).

DATA DE NASCIMENTO: 5/7/1956 (62 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: auxiliar de obras.

DOENÇA: retocolite ulcerativa.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 17/3/2017, alegando que, por ser portador de
dor lombar (espondilite anquilosante), retocolite ulcerativa, labirintite e câimbras
frequentes, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de
auxiliar de obras. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 2/3/2016 (DCB).
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 27/2/2009 a 10/7/2011 e 2/12/2015 a
2/3/2016 (CNIS - Evento 40, OUT320).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) laudo (Evento 1, OUT10, p.3), datado em 8/3/2017, atestando que seria
portador de retocolite ulcerativa, mantendo atividade endoscópica e, atualmente,
apresentando dor lombar importante limitante, em investigação para espondilite anquilosante,
sem condições para exercer atividade laborativa;

(ii) laudo (Evento 1, OUT10, p.4), datado em 8/3/2017, atestando que o autor
referia muita dor lombar matinal, evacuando entre 2 e 5 vezes ao dia, com fezes bem
formadas, às vezes pastosas, sem alimentos anormais, com cólicas abdominais, é portador
de retocolite ulcerativa, em atividade endoscópica e com dor lombar importante, em
investigação para espondilite anquilosante;

(iii) laudo (Evento 1, OUT10, p.6), datado em 17/6/2016, atestando que seria
portador de retocolite ulcerativa, mantendo leve atividade clínica e mantendo atividade
endoscópica;

(iv) laudo (Evento 1, OUT10, p.8), datado em 21/10/2016, atestando que seria
portador de retocolite ulcerativa em tratamento regular, apresentando atividade endoscópica
na última colonoscopia. no momento,  mantendo seguimento regular e uso contínuo das
medicações; necessita manter seguimento com gastroenterologista;

(v) laudo (Evento 1, OUT10, p. 9), datado em 24/1/2017, atestando redução dos
espaços discais C5-C6 e C6-C7, com uncoartrose e calcificações esparsas no ligamento
longitudinal anterior, além de redução do espaço discal L5-S1, com esclerose;

(vi) laudo (Evento 42, OUT35, p.4), datado em 18/4/2018, atestando que seria
portador de doença inflamatória intestinal e polientesite (achados alterados em aponeurose
plantar, tendão de aquiles, ligamentos patelares, quadríceps e tríceps). no momento, refere dor
intensa difusa pelo corpo, com dificuldades para atividades de vida diária;

(vii) laudo (Evento 42, OUT35, p.5-6), datado em 10/8/2017, atestando, por
meio de ultrassonografia, impressão diagnóstica sugestiva de entesopatia, compatível com
espondiloartrite;

(viii) laudo (Evento 42, OUT35, p.7), datado em 19/4/2018, atestando que seria
portador de doença inflamatória interstinal e polientesite, com necessidade de uso biológico.

A perícia judicial (Evento 18, OUT21), por sua vez, elaborada em 16/11/2017,
por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse
portador de retocolite ulcerativa, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou
o perito que (i) o autor é portador de retocolite ulcerativa, (ii) não foram detectados sintomas
da doença, (iii) a avaliação foi baseada em exame físico, laboratorial e análise dos laudos, (iv)
há aptidão para exercer sua atividade habitual, pois não apresenta incapacidade laborativa ou
restrição laboral e (v) encontra-se apto para realizar várias atividades de sua experiência
pregressa, como porteiro, eletricista, projetor de cinema e "do lar".

Como se observa, a perita não identificou sintomas de atividade da doença
atualmente, sendo bem sucinta em suas considerações. Pela leitura do SABI (Evento 40,
OUT33), é possível notar que se trata de inflamação intestinal com períodos de agudização,
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como de 2009 a 2011, quando o autor gozou de auxílio-doença, sobretudo pelo quadro latente
de diarreia com sangue, vômitos e dores abdominais. Novamente, a partir de 2015, os
sintomas voltaram a se intensificar, ocasionando incapacidade laboral, cujo benefício
correspondente foi cessado em 2/3/2016.

No entanto, o autor apresentou laudos particulares posteriores à cessação
administrativa que demonstram a continuidade do quadro clínico, sobretudo em relação às
cólicas intestinais e à necessidade de evacuar muitas vezes por dia (Evento 1, OUT10,
p.4). Assim, apesar da diminuição de alguns sintomas, como a presença de sangue nas fezes,
os documentos demonstram que a doença se manteve ativa, prejudicando a atividade habitual
do autor como pedreiro.

Dessa forma, considerando que os laudos mais recentes mencionam por alto a
retocolite ulcerativa, sem maiores descrições dos sintomas, é possível prolongar a concessão
do benefício apenas até a data da perícia judicial, quando se atestou que a doença não estava
em período de agudização da sintomatologia. Inclusive, pontua-se que, apesar de o autor
alegar que faz uso de fraldas geriátricas, devido aos sangramentos constantes, os laudos mais
recentes não confirmam o alegado, havendo, portanto, comprovação da incapacidade somente
até a perícia, com base nos laudos apresentados.

No mais, quanto às dores lombares, percebe-se que os laudos particulares
limitam-se a referir a investigação para espondilite anquilosante, o que é insuficiente,
contudo, para configurar o estado incapacitante.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a concessão de auxílio-doença desde 2/3/2016 (DCB) até 16/11/2017 (data da
perícia judicial), nos termos da fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000190133v16 e do código CRC c778e245.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0012411-54.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DINALVA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 45, OUT24), a autora alega, em síntese, que (i) é portadora de
doença articular no ombro direito (rotura do tendão supraespinhoso, tendinopatia e
consequente limitação do arco de movimentos e redução da força), (ii) exerce a atividade
habitual de salgadeira, (iii) há limitação funcional do ombro direito para atividades que
demandem elevação ou esforços físicos intensos do membro acometido e (iv) considerando
que não foi feita correlação entre a atividade exercida e as limitações funcionais, há
necessidade de avaliação por especialista em Medicina do Trabalho. Contrarrazões (Evento
50, OUT27).

DATA DE NASCIMENTO: 21/7/1965 (53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: salgadeira.

DOENÇA: tendinopatia do ombro direito.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autora autora ajuizou ação, em 8/5/2017, alegando que, por ser
portadora de doença articular no ombro direito, estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de salgadeira. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 3/7/2013 a 6/10/2014, 28/8/2015 a 19/1/2016 e 25/4/2016 a 18/8/2016 (CNIS - Evento 7,
OUT11).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação ou à DER):
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(i) laudos (Evento 1, OUT3, p.8 e p.11), datados em 18/7/2016 e 30/1/2017,
atestando pós-operatório de lesão do manguito rotador do ombro direito, ainda em fase de
recuperação, com dores e limitação funcional do referido membro, com necessidade de
afastamento do trabalho por um período de seis meses;

(ii) laudo (Evento 1, OUT3, p.9), datado em 15/8/2016, atestando diagnóstico
de lesão de manguito do ombro direito, tendo realizado tratamento de fisioterapia, com
alongamentos, cinesioterapia específica e crioterapia, não apresenta melhora funcional,
mantendo quadro álgico, principalmente aos esforços, há necessidade de dar continuidade ao
tratamento até uma evolução satisfatória;

(iii) laudo (Evento 1, OUT3, p.12), datado em 3/3/2017, atestando alterações
degenerativas na articulação acrômio-clavicular, com alterações pós-cirúrgicas e tendinopatia
do supraespinhal, sem sinais de rerroturas, com tendinopatia leve do infraespinhal e discreta
bursite sbacromial e subdeltoideana.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, OUT2 e Evento 1, OUT3,
p.1-7) são contemporâneos ao período em que a autora recebeu o benefício por incapacidade,
sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do pedido de
restabelecimento do auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 19, OUT15), por sua vez, elaborada em 6/3/2018, por
médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de tendinopatia do ombro direito, não estava incapacitada para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) ao exame físico, apresentou-se sem dificuldade para
deambular, sem hipotrofias, referindo dor inespecífica em diversas regiões do corpo, com
piora à digitopressão, sem deformidades angulares, com lesão cicatricial compatível com
cirurgia alegada, com testes de Jobe, Palm Up e demais testes provocativos para o manguito
rotador negativos, com reflexos biceptais e triceptais, patelares e aquileus sem alterações, (ii)
foi constatada incapacidade laborativa parcial (não inclusa a atividade habitual) e permanente,
(iii) só há como atestar incapacidade a partir de jun/2013, (iv) a data foi fixada com base na
primeira ressonância magnética de ombro apresentada, (v) não está incapacitada para sua
atividade habitual, (vi) não pode realizar atividades que demandem elevação ou esforços
físicos intensos no ombro direito e (vii) não há risco de agravamento do quadro clínico caso
continue exercendo sua atividade habitual de salgadeira, pois a função não exige elevação ou
esforços físicos intensos sobre o ombro direito.

Como se observa, a perícia judicial constatou a existência de tendinopatia no
ombro direito da parte autora, o que a incapacita para atividades que exijam elevação ou
esforço físico intenso sobre o ombro afetado. No entanto, apesar de informar que a
incapacidade é permanente, o expert identificou que haveria aptidão para a atividade habitual
de salgadeira, tratando-se, portanto, de mera incapacidade parcial.

Contudo, nota-se que a função exercida demanda acentuado esforço físico sobre
a região afetada durante o preparo do produto comercializado, mostrando-se contraditória a
conclusão do perito no sentido de haver aptidão para a atividade habitual.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 60



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 327/726

0012411-54.2017.4.02.5055 500000190627 .V16 JESX51415© JES10683

Os laudos particulares (Evento 1, OUT3, p.9), inclusive, apontam que mesmo
após a realização de sessões de fisioterapia, a autora continua apresentando quadro álgico aos
esforços, sem melhora funcional, o que corrobora  a presença da incapacidade permanente
asseverada pela perícia.

Assim, a inaptidão laboral da autora possui caráter definitivo e engloba
atividades que exijam esforço físico intenso, incluída a função habitualmente exercida, ao
contrário do que inferiu o perito. Dessa forma, havendo incapacidade para a atividade
habitual, torna-se possível a análise das condições pessoais e do contexto social no qual se
insere a autora, a contrario sensu da Súmula 77/TNU, segundo a qual o julgador não é
obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade
do requerente para a sua atividade habitual.

A autora conta, atualmente, com 53 anos, possui ensino fundamental
incompleto e experiência laboral anterior apenas como doméstica. Nesse contexto, o baixo
grau de escolaridade, associado ao avanço da idade e à experiência profissional limitada são
incompatíveis com um eventual procedimento de reabilitação funcional. 

Assim, há necessidade de concessão de auxílio-doença à parte autora, desde
21/2/2017 (DER), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, na data do
presente julgado, quando foram analisadas suas condições pessoais em conjunto com seu
quadro ortopédico incapacitante.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a
concessão de AUXÍLIO-DOENÇA desde 21/2/2017 e a sua conversão em
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ na data do presente julgado, nos termos da
fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000190627v16 e do código CRC e80fad10.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0002025-28.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEOLINDA FAGUNDES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 48, OUT45), a autora alega, em síntese, que (i) a perícia constatou
não apenas a inexistência de doença laborativa, mas também a ausência de doença mental, (ii)
a perícia não analisou a documentação particular acostada aos autos, (iii) não é coerente supor
que uma única análise seja suficiente para descaracterizar os laudos produzidos pelos médicos
que a acompanham por anos, (iv) a sentença deve ser anulada, para a realização de nova
perícia, (v) caso não seja necessário, o pedido deve ser julgado procedente com fundamento
nos documentos médicos juntados aos autos, (vi) apesar de o perito não ter identificado
doença mental estruturada, o próprio INSS considerou por diversas vezes a incapacidade,
(vii) permaneceu afastada de suas atividades laborais de 22/12/2010 a 27/7/2017, em gozo de
auxílio-doença, em decorrência de sintomas psicóticos, (viii) apresenta quadro de síndrome
do pânico, evoluindo com alucinações auditivas e visuais, medo, agressividade e reclusão,
(ix) um dos laudos particulares informa tratamento há 15 anos, com resposta irregular à
terapêutica, com períodos curtos de remissão e frequentes recaídas, e (x) faz uso de vários
medicamentos. Contrarrazões (Evento 52, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 12/8/1964 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavadeira.

DOENÇA: transtorno de pânico e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem
sintomas psicóticos.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 29/1/2018, alegando que, por ser portadora
de transtorno de pânico e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem
sintomas psicóticos, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
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habitual de lavadeira. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 27/6/2017
(DCB - Evento 1, OUT11). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 2/9/2005 a
27/7/2006, 18/9/2006 a 24/6/2007, 3/9/2007 a 30/11/2007, 7/1/2008 a 30/3/2008, 15/8/2008 a
15/5/2009 e 19/5/2010 a 27/6/2017 (CNIS - Evento 38, OUT38, p.25 e 26).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo (Evento 1, OUT16, p.1), datado em 8/6/2017, atestando acompanhamento desde
2014 no mesmo ambulatório, em conjunto com o programa de saúde mental do município,
com quadro de síndrome do pânico, evoluindo com alucinações auditivas e visuais, medo,
agressividade e reclusão, utilizando Fluoxetina, Clonazepam, Risperidona e Midazolam
atualmente, aguardando consulta com psiquiatra da rede;

(ii) laudo (Evento 1, OUT16, p.2), datado em 13/6/2017, atestando quadro de astenia,
anedonia, humor deprimido, insônia, labilidade afetiva, prejuízo mnêmico, com períodos de
desorientação alopsíquica, com picos de humor e impulsividade/ agressividade, com histórico
de tratamento há cerca de 15 anos, com resposta irregular à terapêutica, com curtos períodos
de remissão e frequentes recaídas, em uso de Fluoxetina, Risperidona, Clonazepam e
Midazolam, atualmente há prejuízo funcional e social, apresentando incapacidade para o
trabalho no momento, sugerindo-se o afastamento.

A perícia judicial (Evento 23, OUT31), por sua vez, elaborada em 22/6/2018,
por médico especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora não estava incapacitada para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a autora queixou-se de não conseguir sair de casa
e ter medo de ficar sozinha, (ii) ao exame, apresentou-se lúcida, orientada, coerente, calma,
cooperativa, com pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico preservados, com
memória e atenção mantidas, com humor estável, sem sinais ou sintomas psicopatológicos
que caracterizassem doença mental estruturada, (iii) não foi constatada doença mental
estruturada, (iv) não foi constatada incapacidade laborativa, (v) não é possível afirmar se
existia incapacidade laborativa em data anterior ao exame pericial e (vi) a autora relatou uso
de Fluoxetina, lítio, Nortiptilina, Clonazepam e Risperidona.    

Como se observa, a perícia judicial não identificou qualquer doença de ordem
psiquiátrica que acometesse a parte autora, limitando-se a responder aos quesitos de forma
lacônica e com contornos genéricos. Ressalta-se que o perito, apesar do longo período em que
a autora esteve em gozo de auxílio-doença, não identificou nem mesmo incapacidade
pregressa. Dessa forma, pela total desconformidade com os laudos particulares que a autora
acumula ao longo dos anos, devem ser afastadas as conclusões periciais.

Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da
perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).
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Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos mais recentes, datados em
8/6/2017 e 13/6/2017, período próximo à data de cessação do benefício, revelam a
persistência da sintomatologia compatível com transtorno depressivo, que ensejou a
concessão anterior do benefício por incapacidade, conforme se extrai da análise do SABI da
autora (Evento 38, OUT38).

A documentção particular evidencia o quadro de astenia, anedonia, humor
deprimido, insônia, labilidade afetiva, prejuízo mnêmico, com períodos de desorientação
alopsíquica, com picos de humor e impulsividade/ agressividade (Evento 1, OUT16, p.2),
além de síndrome do pânico, evoluindo com alucinações auditivas e visuais, medo,
agressividade e reclusão (Evento 1, OUT16, p.1).

O laudo datado em 13/6/2017 (Evento 1, OUT16, p.2) aponta, inclusive, a
realização de tratamento para o quadro psiquiátrico há cerca de 15 anos, com resposta
irregular à terapêutica, com curtos períodos de remissão e frequentes recaídas, o que
coaduna com o longo período de gozo de auxílio-doença, demonstrando que a incapacidade
persiste por anos, sem melhora efetiva, verificando-se apenas momentos curtos de remissão.

Nesse contexto, considerando que a parte autora não demonstra sinais de
melhora ou estabilização do quadro psiquiátrico, mesmo após longo período de tratamento,
com concessão de benefício previdenciário desde 2006 (em intervalos entrecortados) e, de
maneira contínua, a partir de 19/5/2010 até 27/6/2017, quando ocorreu a cessação, há
necessidade de concessão de aposentadoria por invalidez, tendo em vista o caráter total e
permanente da incapacidade. Isso porque não se vislumbra a possibilidade de reabilitação
profissional. 

Assim, deve ser restabelecido o auxílio-doença desde a cessação, em 27/6/2017,
com posterior conversão em aposentadoria por invalidez na data do presente julgado, quando
foi analisada o quadro clínico atual da autora, que indica a baixa probabilidade de reversão do
estado incapacitante.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a
concessão de AUXÍLIO-DOENÇA desde 27/6/2017 e a sua conversão em
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ na data do presente julgado, nos termos da
fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000204305v15 e do código CRC 2ef57d65.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5006241-12.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ADELINO ALMEIDA LISBOA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 41, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) antes de ser afastado
para o gozo de  auxílio-doença, ele estava exercendo a função de eletricista montador, bem
como as atividade de manutenções elétricas de máquinas, equipamentos, painéis e rede
elétrica, as quais  exigem a capacidade irrestrita para subir em  andaimes, exposição ao calor,
ruído e vibração (ii) em meados de novembro de 2016, por meio de exame de
rotina, realizado pela empresa, descobriu que estava quase infartando, razão pela qual foi
realizado um cateterismo de urgência, conforme se comprova por meio de laudos e exames
médicos, (iii) após a realização do cateterismo cardíaco, passou a apresentar tontura, dor nas
pernas, dificuldade de respiração, o que lhe impede de exercer sua atividade habitual de
eletricista montador, (iv)  que, além dos problemas cardíacos, também existem os de ordem
ortopédica em seu membro superior direito, (v) não há como concordar que ele, sem poder
abduzir o ombro direito acima de 90º, está apto a subir e descer escadas e andaimes,
atividades essenciais para o exercício de sua função de eletricista montador, e (vi) conforme
o laudo pericial, conclui-se que ele está inapto para o  retorno da atividade de eletricista
montador. Contrarrazões do INSS (Evento 44, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 05/07/1958 (atualmente com 61 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: eletricista montador.

DOENÇA: angina instável,  doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca
e síndrome do manguito rotador (informações da perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, o autor ajuizou ação, em 13/07/2018, alegando que, por ser
portador  de doença cardiológica e ortopédica, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de eletricista. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 29/11/2017. Consta, nos autos que recebeu auxílio-doença
de 01/12/2016 a 29/11/2017 (Evento 28, OUT1).    

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

(i) laudo médico, datado em 27/11/2017, atestando que seria portador de
cardiopatia isquêmica (ACTP em 11/2016), dispneia aos esforços mais intensos, sem
condições para trabalho braçal;

(ii) laudo médico, datado em 17/1/2018, atestando que seria portador de
cardiopatia isquêmica e hipertensiva graves, com necessidade de tratamento cardiológico
continuado, sem possibilidade de realizar atividades físicas de alta intensidade;

(iii) laudo médico, datado em 30/01/2018, informando que o autor apresenta
tendinite calcária, tendão supraespinhal e infra, com artrose avançada, bem como articulação
acromioclavicular, o que lhe torna sem condições de exercer atividades laborativas com carga
pesada em membro superior direito, sugerindo manter fisioterapia para ganho de ADM e
força muscular; 

(iv) ressonância magnética, datada em 17/01/2018, informando que ele
apresentaria artropatia  degenerativa avançada acromioclavicular e outras alterações no
ombro direito.

 A perícia judicial ( Evento 22, LAUDO1), por sua vez, elaborada  em
07/12/2018, por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora
fosse portador de ANGINA INSTÁVEL, DE DOENÇA CARDÍACA HIPERTENSIVA SEM
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E DE SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, não
estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor compareceu ao
exame com capacidade de julgamento, com ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas
normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca 70 bmp, pressão arterial 130/170 mmHg,
tórax atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio veisular fisiológico, sem ruídos
adventícios e ausência de atitute antálgica (não adota posição anormal do corpo indicativa de
defesa da dor), marcha atípica, sem alterações, membro superior direito dominante, coluna
cervical com flexoextensão, rotação, laterização, inclinação lateral sem dificuldades,
realizando movimentos de flexão e extensão e laterização da coluna lombar sem dificuldades,
ombro direito com musculatura eutrófica e limitação da abdução até 90°, teste de Neer e Jobe
negativos, (ii) não apresenta alterações em exame físico que justifique incapacidade, (iii) deve
evitar carregar peso, (iv) trata-se de doença crônica que necessita de acompanhamento
médico e  uso de medicações e (v) não há incapacidade laborativa.  

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
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parte autora apresentou a petição (Evento 32, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido
sobre diversas questões e requereu a complementação do laudo, apresentando quesitos
complementares, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento.

Todavia, os laudos médicos particulares sinalizam que o autor, na data da
cessação do benefício, em 29/11/2017, estaria ainda impossibilitado de retornar ao labor
habitual, pois o laudo datado em 27/11/2017, é bem claro ao expor que, à época, era portador
de cardiopatia isquêmica, dispneia aos esforços mais intensos, sem condições para trabalho
braçal. O laudo laudo médico, datado em 17/1/2018, por sua vez, atesta que seria portador de
cardiopatia isquêmica e hipertensiva graves, com necessidade de tratamento cardiológico
continuado, sem possibilidade de realizar atividades físicas de alta intensidade. Cumpre
registrar que as perícias administrativas datadas em 29/11/2017 e 7/2/2018 (SABI, Evento 1,
OUT9) não procederam a um exame criterioso do estado clínico do autor. Assim, não há
dúvida de que o autor, na data do cancelamento do auxílio-doença, estava sem condições de
exercer o labor sob o ponto de vista cardiológico. 

Ocorre que há ainda o laudo médico, datado em 30/01/2018, informando que o
autor apresentaria tendinite calcária, tendão supraespinhal e infra, com artrose avançada, bem
como articulação acromioclavicular, sem condições de exercer atividades laborativas com
carga pesada em membro superior direito, ou seja, também incapacitado sob o ponto de vista
ortopédico na DCB. 

Quanto ao estado incapacitante atual do autor (na data da perícia), o perito
afirma, em seu parecer, que não haveria a existência de doença cardiológica incapacitante,
porém destaca que foi constatada limitação da abdução do ombro direito até 90°. Dessa
forma, considerando a atividade exercida por ele (eletricista montador), que demanda a flexão
total do membro em questão, depreende-se que, na data do exame pericial, estava
incapacitado sob o ponto de vista ortopédico, mesmo porque o autor tem idade avançada e já
conta com 61 anos de idade. Faz, portanto, jus o autor ao recebimento do benefício desde a
DCB. 

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Quanto à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não há
prova de incapacidade total e definitiva para a atividade habitual, sendo prematura a análise
em questão. 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação em 29/11/2017,  com a fixação da DCB
nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, pelo prazo de 120 dias, contando-se o prazo
a partir deste julgado. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
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Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da
intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000197282v48 e do código CRC 77f37d6a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0034745-85.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCO ECCEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, por falta
de qualidade de segurado na data de início da incapacidade fixada pela perícia judicial. Em
suas razões recursais (Evento 45, Reclno1), o autor alega, em síntese, que (i) houve
cerceamento de defesa e nulidade da sentença, em razão de indeferimento dos quesitos
complementares para esclarecer a situação clínica do qutor bem como a data de início da
incapacidade, (ii) laudos particulares juntados pelo Recorrente que já defendiam a
incapacidade laboral do autor em data anterior a fixada pela sra. Perita, (iii) os laudos datados
em 21/06/2016 e 01/08/2017 atestam incapacidade em 05/03/2017 e os próprios laudos
periciais juntados pelo INSS no Evento 23 corroboram que a incapacidade do recorrente é
anterior à data fixada pela perícia, (iv) resta patente que deve ser reconhecida como DII, no
mínimo, o dia 05/03/2017, (v) a sra. Perita determinou que a incapacidade se iniciou em
18/09/2017, momento em que o Recorrente não conseguiu mais se locomover, (vi) além
disso, é possível concluirmos, diante da análise da documentação apresentada no Evento 1,
OUT11) que a data fixada na CNIS está incorreta, pois o Recorrente teve o benefício cessado
em 05/03/2017, sendo esta a data correta de cessação, (vii) a incapacidade do autor é
permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, conforme se verifica nos laudos
juntados no Evento 1, OUT6 e nos laudos médicos juntados pelo próprios INSS, (viii) o
requerente possui 60 anos, e seu labor habitual é na zona rural como vaqueiro, sendo um
trabalho que necessita de boa condição física, (ix) requer a concessão de aposentadoria por
invalidez, com acréscimo de 25%, (x) que seja aplicável o IPCA-E ou INPC como índice de
correção monetária.

DATA DE NASCIMENTO: 25/09/1957 (60 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Vaqueiro

DOENÇA: pós-operatório tardio para troca valvar, acidente vascular isquêmico e hemiparesia
esquerda

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 17/11/2017, alegando que, por ser portador de
anemia aguda, insuficiência renal crônica, e paralisia motora advinda de um AVC, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar sua atividade habitual na zona rural. Requer
a concessão do benefício por incapacidade desde 05/03/2017 (data do requerimento do
benefício 612.873.068-3) ou 03/08/2017 (data do requerimento do benefício 619.590.726-3).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 18/09/2017, informando que o autor apresenta
quadro de insuficiência renal crônica controlada, encontra-se em pós-operatório de cirurgia
cardíaca realizada em 05/11/2014 (troca valvar mitral mecânica). Por ser portador de uma
prótese metálica necessita de anti-coagulação plena contínua, portanto não pode exercer
atividades com risco de sangramento. Em fevereiro de 2017, evoluiu com sangramento
importante com necessidade de transfusão de sangue. Atualmente, apresenta quadro de Avci
com sequela motora. Paciente encontra-se acamado, sem condições de se locomover sem
auxílio.

(ii) Laudo médico, elaborado em 01/08/2017, informando que o autor apresenta
quadro de insuficiência renal crônica controlada, encontra-se em pós-operatório de cirurgia
cardíaca realizada em 05/11/2014 (troca valvar mitral mecânica). Por ser portador de uma
prótese metálica necessita de anti-coagulação plena contínua, portanto não pode exercer
atividades com risco de sangramento. Em fevereiro de 2017, evoluiu com sangramento
importante com necessidade de transfusão de sangue. Deve permanecer afastado de suas
atividades por tempo interminado.

(iii) Laudo médico, elaborado em 21/06/2016, informando que o autor apresenta
quadro de insuficiência renal crônica controlada, encontra-se em pós-operatório de cirurgia
cardíaca realizada em 05/11/2014 (troca valvar mitral mecânica). Por ser portador de uma
prótese metálica necessita de anti-coagulação plena contínua, portanto não pode exercer
atividades com risco de sangramento. Evoluiu recentemente com sangramento importante no
dia 13/06/2016 com necessidade de transfusão de sangue. Deve permanecer afastado de suas
atividades por tempo interminado.

(iv) Laudos médicos, elaborados em 11/05/2016 e 21/12/2015, informando que
o autor apresenta quadro de insuficiência renal crônica controlada, encontra-se em pós-
operatório de cirurgia cardíaca realizada em 05/11/2014 (troca valvar mitral mecânica). Por
ser portador de uma prótese metálica necessita de anti-coagulação plena contínua, portanto
não pode exercer atividades com risco de sangramento.

(v) Relatório médico, elaborado em 07/12/2014, informando que o autor estava
internado na UTI do Hopsital São José desde o dia 05/12/2014, com quadro de choque
obstrutivo e septico, submetido a drenagem do tamponamento por janela torácica e
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pericardíaca. No momento, encontra-se sedado, instável hemodinamicamente em uso de
drogas vasoativas, em ventilação mecânica, sem previsão de alta.

A perícia judicial (Evento 15 - OUT16), por sua vez, elaborada em
17/01/2018, concluiu que o autor era portador de pós-operatório tardio para troca valvar
(CID: Z95.2), relato de acidente vascular isquêmico (CID: I64) e hemiparesia esquerda (CID:
M62) e estava temporariamente incapacitado para o trabalho habitual, desde 18/09/2017.
Destacou a perita que (i) o autor queixa-se de dificuldade para se locomover, (ii) a
incapacidade do autor é temporária e total, (iii) de acordo com o laudo apresentado de fl. 16, a
data de início da incapacidade é 18/09/2017, quando o autor não conseguiu mais se
locomover, (iv) sua incapacidade decorre de agravamento da patologia, (v) de acordo com os
laudos apresentados, é possível afirmar que havia incapacidade entre a data da cessão do
benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial.

Como se observa, a perícia judicial atestou a existência de inaptidão
laboral temporária da parte autora, em decorrência de pós-operatório tardio para troca valvar
(CID: Z95.2), acidente vascular isquêmico (CID: I64) e hemiparesia esquerda. A data de
início da incapacidade foi fixada em 18/09/2017, com base na referência de um dos laudos
particulares que atesta que o autor já estava acamado e sem condições de se locomover sem
auxílio (Evento 1, OUT6, fl. 16).

Acontece que, a própria realizada pelo INSS em 14/09/2017 (Evento 23,
OUT21) atestam incapacidade desde 11/08/2014 e os laudos particulares juntados pelo autor
no Evento 1, OUT6 também atestam incapacidade e necessidade de manter-se afastado de
suas atividades por tempo indeterminado desde 21/06/2016.

Dessa forma, fica claro que a cessação do benefício em 29/06/2016 foi indevida,
pois o autor continuava incapaz por tempo indeterminado.

Quanto à concessão de aposentadoria por invalidez, a expert definiu ainda que o
retorno ao trabalho seria possível, tratando-se, portanto, de incapacidade temporária, com um
prazo de recuperação de 24 meses. No entanto, nota-se que a parte autora realiza
acompanhamento médico de longa data, sem alterações substanciais do quadro clínico,
conforme se extrai da leitura dos laudos particulares.

Os documentos apresentados demonstram, inclusive, que a incapacidade
remonta, pelo menos, ao ano de 2014 e que a patologia e a incapacidade do autor só tem se
agravado, com o tempo. E dessa forma, observa-se que há persistência do mesmo quadro
clínico verificado ao longo dos anos de acompanhamento da parte autora.

Assim, considerando a continuidade de suas doenças, sem melhoras
significativas ao longo dos anos, conforme se verifica pela comparação entre os laudos
particulares e a perícia judicial, que demonstram as mesmas limitações, além da própria idade
da parte autora (60 anos) e sua experiência laboral pretérita limitada (na zona rural como
vaqueiro), os quais tornam inviáveis um eventual processo de reabilitação, há necessidade de
concessão de aposentadoria por invalidez.
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Quanto ao adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, ressalta-se que
a perícia judicial consignou a necessidade de assistência de terceiros para desempenhar suas
atividades habituais (resposta ao quesito 01 do autor no Laudo Judicial). Deste modo, é
devido o adicional, nos termos da lei.

Nesse contexto, deve ser restabelecido o auxílio-doença desde 05/03/2017 (data
do requerimento do benefício 612.873.068-3 e conforme requerido na inicial), com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez, com data do presente julgado, quando foram
analisadas as condições sociais da parte autora, em conjunto com seu histórico de
incapacidade laboral.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o
restabelecimento de auxílio-doença desde 05/03/2017 (data do requerimento do benefício
612.873.068-3), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez e acréscimo de
25%, na data do presente julgado, nos termos da fundamentação. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245226v27 e do código CRC 22708865.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5015893-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 21 do Evento 32), o autor/a autora alega, em síntese, que (i) o autor é
acometido por transtornos internos dos joelhos e fibromatose de fáscia palmar (Dupuytren),
havendo ainda a informação de que o autor fora submetido à cirurgia, (ii) submetido à perícia
judicial. o perito reconhece a cirurgia realizada e afirma que incapacidade fora temporária e
que perdurou por três meses após o procedimento, (iii) a própria previdência ré manteve o
benefício do autor até março de 2019, ou seja, tempo superior ao estipulado pelo expert, (iv)
depreende-se dos laudos administrativos que a doença  teve início em 2012, sendo um pouco
contraditória a análise pericial quando prevê uma melhora em prazo de 3 meses, (v) o
questionamento é se ele está livre da patologia e não se está apto para o labor com uso de
medicações e acompanhamento médico, (vi) possui 61 anos sendo que há mais de 30 anos
exerce função braçal no porto de Vitória/ES, e (vii) faz necessária a complementação de
perícia judicial para que o expert faça análise da enfermidade  como um todo, considerando
que esta teve início em 2012 e perdura até a presente data. Sem contrarrazões. 

DATA DE NASCIMENTO: 18/9/1957 (61 anos) 

OCUPAÇÃO HABITUAL: amarrador de navios

DOENÇA: problemas no joelho direito, com lesão no menisco medial, lesão condral e
sinovite (alegação inicial)

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor/ a autora ajuizou ação, em 9/11/2018, alegando que, por ser
portador de PROBLEMAS NO JOELHO DIREITO, COM LESÃO NO MENISCO
MEDIAL, LESÃO CONDRAL E SINOVITE, estaria total e definitivamente incapacitado
para realizar a atividade habitual de AMARRADOR DE NAVIOS. Requer a conversão do
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benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com a sua majoração em 25%,
por necessitar de auxílio de terceiros. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
19/10/2018 a 16/1/2019 (doc. 6 do Evento 1). 

Com a inicial, o autor apresentou o laudo médico de doc. 7 do Evento 1, datado
em 16/10/2018, atestando que seria portador de pós-operatório de artroscopia do joelho
direiot para tratamento de lesão do menisco medial, lesão condral e sinovite, com prazo de
reabilitação em 2 a 3 meses. 

A perícia judicial (doc. 11 do Evento 11), por sua vez, elaborada em 29/1/2019,
por médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor/a autora, embora fosse
portador de pós-operatório de artroscopia de joelho sem intercorrências, não estava
incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) não há limitações ao labor
habitual, pois apresenta pós-operatório de artrocospia de joelho sem intercorrências, (ii) já
houve incapacidade pretérita com início de 2018, que perdurou até 3 meses, (iii) o período de
3 meses foi necessário para recuperação funcional, e (iv) ao exame físico, apresentou-se
com membros inferiores tróficos, sem sinais de desuso, à palpação da articulação do joelho
não fora detectada crepitação, calor ou rubor local (ausência de sinais inflamatórios agudos),
derrame articular, massas ou tumorações, força de membros inferiores grau 5 (vence a
gravidade e resistência), arco de movimento livre, ausência de dor à palpação das facetas
articulares medial e lateral da patela, sem desvio angular patológico dos joelhos. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (doc. 12 do Evento 13) aduzindo que o perito teria se
omitido sobre diversas questões, pugnando pela apreciação de quesitos complementares, mas
a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento.

Ressalta-se que, com a inicial, o autor apresentou apenas um laudo médico que
afirma que a reabilitação (recuperação) ocorreria entre 2 a 3 meses. No período em questão, o
autor recebeu auxílio-doença (19/10/2018 a 16/1/2019). Assim, como não há prova de que a
incapacidade se manteve após 16/1/2019, deve ser mantida a sentença de improcedência. 

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000257823v16 e do código CRC 35d7d7eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5013583-74.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO ROCHA DA SILVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 28, Reclno1), o autor alega, em síntese, que (i) o julgador não está
preso ao formalismo da lei nem adstrito ao laudo pericial produzido nos autos, devendo
analisar o caso concreto, levando em conta a sua livre convicção pessoal, (ii) o teor do laudo
pericial não deve prevalecer, pois contrasta frontalmente com diversos outros documentos
médicos constantes nos autos, produzidos por profissionais igualmente idôneos e que
possuem contato muito mais próximo com o Recorrente. Contrarrazões no Evento 34,
CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 01/12/1954 (64 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Engenheiro Civil/Mestre de obra

DOENÇA: Hipertensão Arterial. Coronariopatia obstrutiva. Adenocarcinoma de próstata.
Depressão.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 16/10/2018, alegando que, por ser portador de
neoplasia maligna da próstata e angina instável, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de mestre de obras (engenheiro de obra).
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 31/08/2016 (data da cessação do
benefício). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença no período de 03/10/2014 a
02/12/2014 e 05/07/2016 a 31/08/2016 (Evento 1, CNIS9).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) Laudo médico, elaborado em 24/9/2014, solicitando exames em razão de
angina a pequenos esforços.

(ii) Atestado médico, elaborado em 13/4/2014, informando que o autor é
portador de câncer de próstata e que seu estado clínico atual é estável, que o paciente se
submete atualmente à tratamento de seguimento ambulatorial.

(iii) Laudo médico, elaborado em 5/10/2014, informando que o autor é portador
de angina instável e que atualmente encontra-se hemodinamicamente estável após
angioplastia coronariana. Necessita de repouso pelo período de 30 dias.

(iv) Laudo médico, elaborado em  19/7/2016, informa que o autor foi submetido
a prostatectomia radical em 20/06/2016 devido a adenocarcinoma de póstata (câncer de
próstata) confirmado em exame hisptopatológico da peça cirúrgica. Evoluindo bem no pós
cirúrgico tardio e sugere acompanhamento ambulatorial.

A perícia judicial (Evento 15 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
25/01/2019, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora
fosse portador de hipertensão arterial, coronariopatia obstrutiva, adenocarcinoma de próstata
e depressão, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou a perita que (i) o
autor encontra-se hemodinamicamente estável, sem complicações em acompanhamento
médico regular e uso diário de medicações, (ii) não apresenta seqüelas decorrente do
procedimento cirúrgico, (iii) não apresenta limitações para sua atividade habitual, (iv) não
corre risco de agravamento, pois possui alterações crônicas, (v) houve incapacidade em 2016
devido a procedimento de prostectomia radical, mas já realizou o procedimento cirúrgico e,
no momento, não há incapacidade.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante após a cessação do benefício
previdenciário do autor. Os documentos apresentados estão compreendidos entre 03/10/2014
a 02/12/2014 e 05/07/2016 a 31/08/2016, período em que se encontrava em gozo do benefício
por incapacidade. O laudo médico mais recente, realizado em 19/7/2016, informa boa
evolução no pós cirúrgico e sugere acompanhamento ambulatorial, corroborando com a
perícia médico-judicial no sentido de haver estabilidade no quadro clínico do autor e não
haver inaptidão para o labor habitual.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
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O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253545v9 e do código CRC 6c9be9a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5012821-58.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBSON ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 30, Reclno1), o autor alega, em síntese, que (i) a sentença proferida
merece reforma, uma vez que baseada em uma prova que contraria toda a documentação
médica juntada nos autos, (ii) o perito não soube avaliar o quadro de saúde do recorrente da
maneira correta, pois o laudo pericial não contém informações conclusivas e detalhadas das
doenças ortopédicas do autor e (iii) o recorrente não possui condições de exercer a sua
profissão de frentista devido as suas limitações. Contrarrazões no Evento 33, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 19/03/1965 (54 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Frentista

DOENÇA: Portador do vírus da imunodeficiência humana, visão monocular e alterações
degenerativas em coluna vertebral.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 05/10/2018, alegando que, por ser portador de
imunodeficiência adquirida, ostoartrite, visão monocular, hérnia de disco, protusão discal e
lombociatalgia, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual
de Frentista. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 30/04/2018 (data de
cessação do benefício). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 24/01/2018 a
30/04/2018 (Evento 13, RSC3).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Receituários médicos no Evento 1, RECEIT6.
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(ii) Ressonância magnética da coluna Cervical elaborada em 16/01/2018.

(iii) Laudo médico, elaborado em 18/05/2018, informando que o autor é
portador de imunodeficiência adquirida e está em tratamento no Hospital Universitário
Cassiano Antonio Moraes (HUCAM) desde 16/04/2007 e que nos últimos exames a carga
viral era não detectável.

(iv) Laudo médico (sem data) informando que o autor apresenta dor lombar e
cervical com hérnia de disco C5-C6 e L4-L5 e sugere afastamento do trabalho por tempo
indeterminado.

A perícia judicial (Evento 15 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em 7/12/2018,
por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor, embora fosse
portador de síndrome da imunodeficiência adquirida, perda visual no olho direito e alterações
degenerativas na coluna vertebral, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou
o perito que (i) o periciando é portador do vírus da Imunodeficiência Humana, com adequado
controle clínico e acompanhamento médico regular e carga viral não detectável, (ii) não há
registros recentes de doenças que, quando na presença de HIV, caracterizam a chamada
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS), (iii) apresenta também perda
visual em olho direito, desde a infância, caracterizando-o como portador de visão monocular.
Entretanto, tal condição não acarreta prejuízos para sua vivência na sociedade ou
perda/comprometimento da autonomia para atividades diárias, (iv) em relação às queixas de
dores na coluna vertebral, constata-se que o reclamante possui diversas alterações
degenerativas em coluna vertebral, compatíveis e comuns para indivíduos desta faixa etária,
(v) as manobras e testes realizados não demonstram limitações do arco de movimentos, o que
não acarreta em incapacidade laborativa para suas atividades, (vi) não há incapacidade para o
trabalho.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, inclusive sobre o vírus HIV, a visão e seus problemas de coluna.
Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou a petição
(Evento 22, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido sobre diversas questões, mas a
perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista em ortopedia, a TNU já
sedimentou o entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser
validamente realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado
(PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ
9/8/2010), sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do
cotejo entre a natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as
enfermidades das quais o autor é portador, em regra, são passíveis de avaliação por médico
generalista, sendo que, além disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente
para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
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portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. O laudo médico que informa que o
autor é portador de imunodeficiência adquirida também informa que nos últimos exames a
carga viral era não detectável. Quanto ao laudo do médico ortopedista, também não
comprova incapacidade para o trabalho na data da cessação do benefício, uma vez que está
sem data (evento 1, LAUDO8).

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252419v10 e do código CRC 1d0c0d7c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 66



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 349/726

5012821-58.2018.4.02.5001 500000252419 .V10 JES10769© JES10769

 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 66



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 350/726

5012073-26.2018.4.02.5001 500000252864 .V11 JES10769© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 5012073-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HELIO LIMA SCHULZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 30, PET1), o autor alega, em síntese, que (i) o pedido do recorrente
deve prosperar, pois a matéria não foi examinada em sintonia com as provas constantes dos
autos e com as normas legais aplicáveis e (ii) a sentença não está de acordo com a verdade.
Contrarrazões no Evento 33, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 15/09/1960 (58 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Lavrador

DOENÇA: Lesão sequelar de trauma prévio

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor recebeu o auxílio-doença NB 31/602.967.258-8 no período de 
19/1/2012 a 28/5/2018, na qualidade de segurado especial rural (evento 2) e ajuizou ação, em
30/09/2018, alegando que, por ser portador de síndrome do manguito rotador, estaria total e
definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de lavrador. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 14/09/2018 (data do requerimento
administrativo).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Exame ultrassonográfico do cotovelo e do braço direito.

(ii) Laudo médico, elaborado em 04/09/2018, informando que o autor solicita
emissão de laudo médico de saúde ortopédica atual para fins periciais. Apresenta relato da
história da doença atual de trauma em braço direito aos cerca dos 15 anos de idade durante
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laboro na construção de carroceria de caminhões. Após tal, informa que, evoluiu com dor
crônica aos esforços em membro superior direito. Alega que após tal, iniciou laboro braçal
rural tendo evoluído com aumento da dor ocasionado limitação funcional do membro superior
direito. Afirma que se encontra em benefício junto ao INSS devido tal. Durante esta consulta
apresenta laudos de médicos assistentes: Dr. Alberto Soeiro, datado de 2011, no qual informa
a incapacidade; Dr. Saulo Tesch, datado de 2013, onde também informa limitação funcional
do MSD. Além de tal, possui laudo médico pericial, Dr. Rounilo Furlani Costa. Ao exame
ortopédico atual de admissão: Membro superior direito: ADM reduzida / dor à supinação
contra-resistência / redução da força motora e dor associada. Ao exame de imagem - USC
braço e cotovelo direitos: Lesão transfixante de aspecto crônico com retração e tendinose do
restante tendineo do cabo longo do bíceps / Tendinopatia do musculo supra-espinhal /
Epicondilopatia lateral em cotovelo. Diante do exposto, proponho tratamento conservador
para todas as patologias apresentadas. Sugiro planejamento terapêutico que inclua
medicações analgésicas; terapia de reabilitação e manutenção do afastamento laboral rural
braçal. Forneço laudo para avaliação de beneficio.

(ii) Laudo médico, elaborado em 27/06/2013, informando paciente com lesão de
1/3 distal braço direito antiga, apresentando alterações da musculatura flexora, bem como
diminuição de força. Refere dificuldade para realizar as funções que exijam força do membro
afetado. Convém evitar esforços físicos sobre o membro afetado por incapacidade de realizá-
lo.

A perícia judicial (Evento 14 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
19/11/2018, por médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de lesão sequelar à trauma prévio, não estava incapacitado para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) o periciado refere ter sido vítima de um acidente corto-contuso em
braço direito aos 15 anos de idade, envolvendo uma lâmina de ferro, com lesão de partes
moles na face ântero-medial do membro, (ii) apresenta comprometimento funcional de força
flexora no braço direito mensurado em relação ao membro contra-lateral, sendo possível
estimar uma perda máxima de 10% da força, (iii) o autor apresenta-se, ao exame físico
ortopédico, apenas com discreta alteração na força de flexão do cotovelo, sem impacto
funcional na realização das atividades diárias da vida e/ou nas atividades complexas
envolvidas na efetivação das funções motoras necessárias à plenitude do ato laborativo, (iv)
o autor é lavrador e trabalha com cultivo de milho e flores, (v) o periciado está apto ao labor
de lavrador, sem limitações funcionais, (vi) não é possível confirmar se houve incapacidade
para o trabalho no passado porque o autor não apresentou laudos com relatos de exame físico
realizado durante as consultas ortopédicas prévias que permitam identificar evidências de
incapacidade funcional, (vii) os exames de imagem não apresentam lesões que evidenciam,
necessariamente, a incapacidade laborativa.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (Evento 21, PET1) aduzindo que o perito teria
procedido com a classificação errônea do “perfil” sobre os laudos uma vez que o autor não
teria estudo para ser reabilitado, mas a perícia não fala em reabilitação nem em incapacidade
para o labor. 
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Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o
entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente
realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF
200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010),
sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a
natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as enfermidades das quais o
autor é portador, em regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além
disso, o perito designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas
limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos datados em
17/06/2013 e 19/12/2014 estão compreendidos no período em que o autor se encontrava em
gozo do benefício por incapacidade. O laudo médico mais recente, realizado em 4/9/2018
relata trauma no braço direito aos 15 anos de idade e, apesar de concluir pela necessidade de
afastamento do autor, não apresenta a mesma robustez que o laudo pericial.

Ora, como bem ressaltou a sentença "o perito ortopedista examinou o autor em
19/11/2018 e avaliou que os membros superiores apresentam postura habitual, sem sinais
anquilose, contraturas e ou frouxidão, com discreta perda de força no braço direito para a
realização da flexão do antebraço/cotovelo (perda estimada de menos de 10%), amplitude de
movimento se mostrou completa em ambos os membros superiores, estando ausentes
crepitações patológicas, sinais de flogose, edema, hiperemias e demais lesões de tegumento.
Relatou que observou a preservação de sua integridade do tendão do biceps, estando o
mesmo adequadamente inserido no rádio (apresenta o Hook teste positivo, que evidencia a
integridade da porção distal do tendão biciptal), manobra de força contra resistência para
avaliação da supinação sendo observada força preservada de supinação no antebraço
direito, testes para avaliação de epicondilite, síndrome do manguito rotador, instabilidade
glenoumeral e instabilidade do cotovelo negativos."
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E mais, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si
só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não
se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252864v11 e do código CRC 4e2b0d18.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5011027-02.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SERGIO LUIZ GONCALVES BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 30, Reclno1), o autor alega, em síntese, que (i) o recorrente acostou
aos autos documentos que correm em sentido diametralmente oposto ao laudo pericial, os
quais atestam a incapacidade total devido ao quadro de Obesidade Mórbida, Diabetes
Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle (CID I10) e (ii) o autor sempre
desempenhou função que exige do mesmo muita concentração, com notória limitação devido
ao história pessoal de tratamento médico que o acomete. Contrarrazões no Evento 33,
CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO:

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de importação e exportação

DOENÇA: obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e tendinose não
especificada.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor recebe aposentadoria por invalidez desde 28/03/2008, ocorre
que após ser convocado para uma perícia médica de revisão teve seu benefício de nº
529.678.932-2, com previsão de cessação de forma escalonada em 24/11/2019 e ajuizou ação,
em 19/09/2018, alegando que, por ser portador de Obesidade Mórbida, Diabetes Mellitus e
Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle (CID I10), estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar qualquer tipo de atividade laboral. Requer a manutenção do seu
benefício por incapacidade com data estimada para cessação em 24/11/2019.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) Laudos médicos antigos

(ii) Laudo médico, elaborado em 17/05/2018, informando que o autor é portador
de obesidade mórbida e hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. Faz uso de
remédios. Atualmente apresenta cansaço e dispnéia aos pequenos esforços e sem condições
para atividades trabalhistas.

A perícia judicial (Evento 14 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
30/11/2018, por médico especialista em Clínica Geral, concluiu que o autor, embora fosse
portador de obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e tendinose não
especificada, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou a perita que (i) o
autor tem aptidão física para exercer sua atividade habitual, (ii) o autor só teria limitação para
atividades físicas intensas, (iii) houve incapacidade laborativa em novembro de 2001, (iv) há
restrição orientada à atividadeds físicas intensas que não são exigidas na atividade em
questão, (v) além disso, tendo em vista o exame clínico sem alterações e a cronicidade do
quadro ortopédico que foi diagnoticado em 2001, o quadro encontra-se estabilizado.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos no período em que o autor se encontrava em gozo do benefício por
incapacidade. O laudo médico mais recente, realizado em 17/05/2018 (doc. 26 do Evento 1,
OUT2), informa que o autor não apresenta condições para atividades trabalhistas, sem
relacionar suas limitações com sua atividade habitual de auxiliar de importação e exportação.

Além  disso, e diante das razões recursais do autor ressalta-se que não há, nos
autos, documento que comprove que a patologia do autor prejudica sua concentração.

No mais, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por
si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não
se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253320v6 e do código CRC 6a75729f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5002931-92.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA IZABEL DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 28, Reclno1), a autora alega, em síntese, que (i) antes de labora com
cerâmicas, a recorrente laborou também por um período na qualidade de empregada
doméstica com registro na CTPS, (ii) a autora se encontra sem condições de trabalho desde
30/10/2018, mas tornou-se incapacitada devido ao agravamento da sua patologia, pois a
doença teve progressão, (iii) a autora tem registro na CTPS como empregada no período de
01/11/2012 a 02/07/2015 e reingressou no RGPS na condição de contribuinte individual em
2008, tendo vertido contribuições em 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018 e 10/2018 .
Contrarrazões no Evento 32, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 11/11/1960 (59 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Ajudante em cerâmica/Faxineira

DOENÇA: Depressão e ansiedade

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 20/11/2018, alegando que, por ser portadora
de doenças neurológicas e depressão, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar
a atividade habitual de faxineira. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
31/10/2018 (data do requerimento - Evento1, INDEFERIMENTO5).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico juntado no Evento 1, LAUDO8, elaborado em 30/10/2018,
informando que a autora apresenta quadro psicopatológico caracterizado por depressão do
humor, frequentes crises de ansiedade, tremores, dores musculares, perda de memória,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 69



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 358/726

5002931-92.2018.4.02.5002 500000251218 .V21 JES10769© JES10683

agitação, tristeza profunda, isolamento social, impulsividade, descontrole emocional,
irritabilidade, nervosismo, humor deprimido, perda do interesse e prazer pela vida, anorexia,
insônia, desânimo, tonteiras, fraqueza muscular. Sem condições de trabalho.

(ii) Receituário médico.

A perícia judicial (Evento 12, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
11/01/2019, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora era
portadora de depressão e ansiedade e estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o
perito que (i) a autora se queixa de que teve acidente de moto em 2015, ficou com
queimadura de 3º grau na perna direita e ficou com depressão, (ii) no ato da perícia, foi
identificado episódios depressivos e outros transtornos ansiosos, (iii) a causa provável da
incapacidade da autora é a depressão e a ansiedade, (iv) a autora está total e
tenporariamente incapacitada para o trabalho, (v) de acordo com o laudo emitido pela Dra.
Maria Regina Torres, a data provável do início da incapacidade é 30/10/2018, (vi) a
incapacidade da autora decorre do agravamento da patologia, pois a doença teve
progressão, (vii) não é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento
ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial, só
posso afirmar que a parte autora está incapacitada desde 30/10/18, conforme LAUDO
MÉDICO Dra. Maria Regina R. Torres, (viii) a periciada está realizando tratamentos há,
pelo menos, 1 ano e é necessário mais 1 ano de tratamento para que se possa fazer uma
reavaliação, (ix) no exame físico, foram observados que os autocuidados estavam
preservados, a autora estava cooperativa, orientação auto e halo psíquica normais, consciência
do Eu no momento sem alterações, memória imediata, recente e remota sem alterações,
quanto a volição apresenta-se hiperbúlica, a atenção apresenta-se hipertenaz e
hipovigil, pensamentos com curso acelerado, forma normal, mas com conteúdo com de culpa,
humor depressivo e ansioso com afeto congruente, ressoante e hipermodulado, senso-
percepção no momento sem alterações, psicomotricidade normal, pragmatismo prejudicado,
crítica do estado mórbido encontra-se normal, inteligência sem realização de testes formais,
mas com aparente normalidade.

Ressalta-se que, de acordo com o extrato de CNIS, na data do início da
incapacidade fixada pela perícia médica judicial (em 30/10/2018), a autora havia reingressado
no regime da Previdência Social, tendo vertido contribuições referentes às competências
06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018 e 10/2018.

Assim, e de acordo com o art. 27-A da Lei 8.213/91, incluído pela Lei
13.457/2017, a autora não havia cumprido o prazo de carência de retorno.

A doença da autora não se enquadra entre as doenças isentas de carência e os
documentos juntados aos autos não demonstram incapacidade anterior à data de início da
incapacidade fixada na perícia judicial.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251218v21 e do código CRC 73022138.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5000293-77.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALTAIR DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 35, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) o laudo pericial foi
elaborado de maneira equivocada pelo perito, cuja conclusão foi  de maneira totalmente
discrepante da realidade fática, pois nota-se que o perito analisou a situação dele  totalmente
fora do contexto dos autos (ii)  o perito, no momento  da elaboração do laudo, não levou em
consideração o modo de vida, as atividades comumente praticadas, das quais retira seu
sustento e de sua família, uma vez que algumas sequelas da doença ainda persistem até os
dias atuais, impossibilitando-o  de exercer tais tipos de atividades que demandam
considerável esforço físico, e (iii) as respostas do perito não trouxeram para os autos os
esclarecimentos necessários, fazendo apenas uma análise superficial da atual situação, não
havendo como prosperar a sentença que se baseou exclusivamente no laudo pericial.
Contrarrazões do INSS (Evento 40, CONTRAZ1).       

DATA DE NASCIMENTO: 13/08/1957 (atualmente com 61 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: vendedor, conforme a inicial.

DOENÇA: taquicardia paroxística, conforme perícia judicial.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 05/06/2018, alegando que, por ser
portador  de FIBRILAÇÃO ATRIAL PAROXÍSTICA, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de vendedor. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde 29/08/2017. 

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) exame médico cardiológico, datado em 31/05/2017, informando a existência
de ateromatose significativa unilateral nas artérias coronárias; 

(ii) relatório médico, datado em 31/5/2017, afirmando que ele deu entrada em
29/5/2017 (internação), com queixa de dor torácica do tipo queimação, associada à
palpitação, com irradiação para o membro superior esquerdo, região do mento e lábio
superior, negando dispneia, hoje estável hemodinamicamente e assintomático;

(iii) laudo médico, datado em 21/06/2017, informando a hipótese de fibrilação
atrial paroxística, com dilatação moderada do AE, miocárdio hipertrófico;

(iv) laudo médico, datado em 18/09/2017, informando que ele é portador
de fibrilação atrial paroxística, DAC estável, tendo realizado angioplastia coronariana, em
08/08/2017, e encontra-se, no momento, assintomático para as atividades habituais, podendo
exercer atividades que não demandem esforço físico;

(v) exame médico (ecocardiograma bidimensional com Doppler colorido),
datado em 30/05/2017, constatando-se dilatação moderada do átrio esquerdo e discreta do
átrio direito, miocárdio hipertrófico (diagnóstico diferencial que deve ser feito entre
miocardiopatia hipertrófica médio apical, doenças infiltrativas e miocardiopatia hipertensiva),
função sistólica biventricular preservada, disfunção diastólica grau 1 do ventrículo esquerdo e
insuficiências valvares mitral e aórtica mínimas, e tricúspide discreta; 

(vi) documento médico, datado em 01/06/2017, informado que ele deu entrada
(internação em 29/5/2017), com queixa de dor torácica do tipo queimação, associada
à palpitação, com irradiação para MSE, região do mento e lábio superior, nega dispneia, faz
uso indiscriminado de sildenafila, refere ter sentido os mesmos sintomas há alguns anos,
exceto palpitação, atualmente assintomático, estável hemodinamicamente, realizado CATE
em 31/5/2017, sem intercorrências, com bom aspecto e sem exteriorização de sangramento; 

(vii) exame médico, datado em 31/05/2017, constatando-se dilatação moderada
do átrio esquerdo e discreta do átrio direito, miocárdio hipertrófico (diagnóstico diferencial
que deve ser feito entre miocardiopatia hipertrófica médio apical, doenças infiltrativas e
miocardiopatia hipertensiva), função sistólica bi- ventricular preservada, disfunção diastólica
grau 1 do ventrículo esquerdo.

A perícia judicial (Evento 18, PERÍCIA1), por sua vez, elaborada em
14/08/2018, por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora
fosse portador de TAQUICARDIA PAROXÍSTICA, não estava incapacitado para o trabalho
habitual. Destacou o perito que (i) o autor, ao exame físico, apresentou pressão arterial 140/80
mmHg, pulso 80, peso 70 Kg, consciente, lúcido, diálogo próprio da faixa etária, bom estado
geral, nutrição normal, respiração normal, ritmo cardíaco regular (dois tempos), frequência
cardíaca de 80 batimentos por minuto, sem sopros, ausência de estase venosa jugular e edema
periférico, sem visceromegalias, marcha livre, normal, membros superiores e inferiores
simétricos com tônus e força muscular normal, membros inferiores simétricos com tônus e
força muscular normal, (ii) atualmente o quadro clínico está compensado e controlado com
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medicação, (iii) a doença teria início em 29/5/2017, (iv) ele já foi submetido a
cineangiocoronariografia com implante de stent e (v) a patologia não o incapacita  de exercer
as  atividades profissionais e da vida cotidiana.       

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, o
 autor apresentou a petição (Evento 26, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido sobre
diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento médico. 
 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora 
tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se
que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da
perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.  

Quanto aos laudos médicos apresentados na inicial, nota-se que não são
suficientes para demonstrar o alegado estado incapacitante na DER. Isso porque afirmam a
existência de doença cardíaca que não  aponta restrição física capaz  de impedir o autor de
exercer o labor habitual. O documento datado em 31/5/2017 destaca que, naquele momento,
ele se encontrava estável hemodinamicamente e assintomático. Por sua vez, o documento
datado em 18/9/2017 afirma que, na ocasição, ele encontra-se assintomático para as
atividades habituais, podendo exercer atividades que não demandem esforço físico.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).    

De acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual.               

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000209480v54 e do código CRC bd5ae400.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5002213-95.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO LUIZ RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 20, Evento 30, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) está
incapacitado para o trabalho habitual, de forma que faz jus à percepção do benefício
pleiteado, (ii) o laudo pericial não esclarece a condição clínica do autor, devendo ser anulado,
e reaberta a instrução para a realização de nova perícia. Contrarrazões de doc. 22, Evento 34,
CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 13/7/1966 (53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pedreiro.

DOENÇA: espondilodiscoartrose e transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 8/10/2018, alegando que, por ser portador de
ESPONDILODISCOARTROSE LOMBAR, DISCRETO ABAULAMENTO DISCAL
DIFUSO COM PREDOMÍNIO LÁTERO-FORAMINAL ESQUERDO EM L3-L4,
ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO COM PEQUENA PROTRUSÃO FOCAL DE BASE
LARGA LÁTERO-FORAMINAL À DIREITA DE L4-L5, ROTURA DO ANEL FIBROSO
NA BORDA LÁTERO-FORAMINAL ESQUERDA DO DISCO INTERVERTEBRAL L4-
L5, DISCRETO ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L5-S1, DIFICULDADE PARA
DEAMBULAR, QUEIXA DE DOR EM REGIÃO LOMBAR COM PIORA À
DIGITOPRESSÃO, ESCOLIOSE LOMBAR DE CONVEXIDADE À ESQUERDA,
CORPOS VERTEBRAIS COM ALTURAS PRESERVADAS E ALINHAMENTO
POSTERIOR MANTIDOS, APRESENTANDO PEQUENOS OSTEÓFITOS MARGINAIS
DIFUSOS, REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL DE L5-S1, ALTERAÇÕES
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DEGENERATIVAS LEVES NAS ARTICULAÇÕES INTERAPOFISÁRIAS, QUEIXA DE
DOR EM COLUNA LOMBAR COM IRRADIAÇÃO PARA MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO, HÉRNIA DE DISCO, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar
a atividade habitual de PEDREIRO. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
3/5/2013. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 8/2/2013 a 3/5/2013 (doc. 12,
Evento 9, RSC2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos:

(i) laudo de doc. 8, Evento 1, OUT7, datado de 13/7/2018, informando escoliose
lombar de convexidade à esquerda, corpos vertebrais com alturas preservadas e alinhamento
posterior mantidos, apresentando pequenos osteófitos marginais difusos, redução do espaço
discal de L5-S1, alterações degenerativas leve nas articulações interapofisárias, um pouco
mas evidente em L5-S1;

(ii) laudo de doc. 9, Evento 1, RECEIT8, datado de 26/7/2018, informando
relato de dor em coluna lombar com irradiação para membro inferior esquerdo, transtornos de
discos lombares e outros discos, hérnia de disco.

A perícia judicial (doc. 13, Evento 12, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
16/1/2019, por médica especialista em MEDICINA DO TRABALHO, concluiu que o autor,
embora fosse portador de ESPONDILODISCOARTROSE e TRANSTORNOS DE DISCOS
LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA,
não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou a perita que (i) as doenças
constatadas não decorrem do trabalho exercido ou de acidente de trabalho, (ii) a data provável
de início das doenças remonta a 2011, (iii) o autor está realizando tratamento, com previsão
de duração indeterminada, (iv) não foi realizado tratamento cirúrgico, nem há previsão para
tanto, e (v) o tratamento realizado é oferecido pelo SUS.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou petição (doc. 15, Evento 18, OUT1), aduzindo que a perita teria
incorrido em omissões e equívocos em suas respostas aos quesitos formulados.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que o autor não
está incapacitado para o trabalho habitual como pedreiro. Atesta a expert, em síntese,
que as doenças constatadas remontam a 2011 e não guardam relação com o labor
exercido ou com acidente de trabalho. Informa que o autor está em tratamento
oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por tempo indeterminado. Nota-se que
não há nos autos elementos hábeis a infirmar a conclusão pericial, que merece ser
ratificada.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
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AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

O autor questiona a precisão das respostas da expert aos quesitos formulados,
mas nelas não se vislumbram vícios que importem na anulação da perícia e,
consequentemente, da sentença. A perita, mesmo sendo objetiva e breve em suas respostas, é
clara na descrição e análise do quadro clínico, não havendo prejuízo para a resolução da
controvérsia. 

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não
demonstrou falta ou vício significativo na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial. Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por
consequência, da sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa e violação
ao devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.De acordo com a Súmula 77/TNU, o
julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (doc.
10, Evento 3, DESPADEC1).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000239335v20 e do código CRC e9652f1d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5010180-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LILIA ALVES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 28, RecIno1), a autora alega, em síntese, que (i) é portadora de
meningioma frontoesfenoidal direito e transtornos de discos intervertebrais, (ii) as sequelas
do meningioma acarretam constantes enxaquecas e diminuíram severamente a acuidade
visual de seu olho direito, dificultando seu ofício como costureira, (iii)  conta com 49 anos,
(iv) passou por cirurgia extremamente invasiva e, ainda assim, houve apenas retirada parcial
da lesão, (v) o próprio perito reconhece que houve apenas recessão parcial da lesão, com
permanência da baixa acuidade visual, e (vi) a perícia também reconhece as doenças de
natureza ortopédica, mas nega as limitações causadas por elas, sob o único argumento de que
seriam frutos naturais da idade. Contrarrazões do INSS (Evento 33, CONTRAZ1). 

DATA DE NASCIMENTO: 10/1/1970 (49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: costureira.

DOENÇA: meningioma (lesão tumoral cerebral) e déficit visual.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 6/9/2018, alegando que, por ser portadora de
meningioma fronto esfenoidal direito e transtornos de discos intervertebrais, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de costureira. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 21/6/2018 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 18/12/2017 a 21/6/2018 ( Evento 19, OUT1, p. 12).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) laudo (Evento 1, ANEXO2, p.25), datado em 12/6/2018, atestando
submissão prévia a tratamento cirúrgico de lesão expansiva intracraniana (meningioma fronto
esfenoidal direito), com evolução satisfatória, porém ainda apresenta cefaleia e baixa
acuidade visual do olho direito, que a limita de exercer suas funções diárias, inclusive
profissionais.

(ii) laudo (Evento 1, ANEXO2, p.26), datado em 4/2/2017, atestando internação
em 19/12/2017, com quadro de turvação visual no olho direito, com meningioma esfenoidal
ipslateral evidenciado à ressonância magnética, com submissão a tratamento microcirúrgico
em 25/1/2018, com boa evolução, sem piora em relação ao pré-operatório, recebendo alta em
bom estado, sem déficit motor, mas com déficit de visão no olho direito mantido, sugerindo-
se repouso laboral por 90 dias.

(iii) laudo (Evento 1, ANEXO2, p.27), datado em 13/2/2017, atestando que
seria portadora de lombalgia incapacitante aos esforços, com espondiloartrose lombar e
protusão discal L4-L5, em início de tratamento, devendo evitar pegar peso excessivo, fazer
esforço físico excessivo, ficar muito tempo sentado ou em posição viciosa, sob risco de
agravamento do quadro clínico.

(iv) laudo (Evento 1, ANEXO2, p.33), atestando internação em 19/12/2017,
com alta em 4/2/2018, em decorrência de procedimento de microcirurgia para resseção de
tumor cerebral (meningioma esfenoidal à direita), com alteração visual no olho direito há
mais de um ano, com turvação visual mantida no olho direito após o procedimento.

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
13/12/2018, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de meningioma (lesão tumoral cerebral), não estava incapacitada
para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) houve realização de cirurgia pregressa de
varicectomia nos membros inferiores e no menisco do joelho direito, (ii) conforme relato, a
autora iniciou com queixa de redução da acuidade visual do olho direito e cefaleia em 2017,
sendo evidenciada massa compressiva compatível com meningioma ao exame de ressonância
magnética, (iii) houve submissão a tratamento de microcirurgia em jan/2018, com ressecção
parcial da lesão, mantendo déficit oftalmológico no olho direito, com ausência de déficit
motor (iv) realiza acompanhamento com neurologista e oftalmologista a cada seis meses, (v)
realiza tratamento para glaucoma, (vi) relata episódios de cervicalgia e lombalgia pregressa,
há aproximadamente quinze anos, apresentando exames com lesões degenerativas da coluna
lombar, (vii) ao exame físico, apresentou marcha atípica, sem alterações, ausência de atitude
antálgica (não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor), com teste de
Romberg negativo, com amplitude normal de todos os movimentos articulares fisiológicos
dos cotovelos, punhos, dedos, coluna vertebral, quadril e joelhos, com motricidade e força
preservada nos membros superiores, com musculatura eutônica, com arco de movimentos da
coluna vertebral preservados, indolor e sem limitações, com ausência de sinais de
radiculopatias ou compressões, com ausência de déficits motores, com força preservada e
simétrica nos dimídios, (viii) é portadora de lesão expansiva cerebral, denominada
meningioma (tumor cerebral comum, normalmente não canceroso, mas que pode reaparecer
depois de extraído), (ix) a autora foi submetida a tratamento cirúrgico, com resseção parcial
da lesão, permanecendo com déficit visual, sem outras alterações, (x) considerando a
atividade habitual de costureira, está apta ao labor, (xi) eventualmente, diante de novo quadro
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de crescimento tumoral, o que não se verifica por ora, pode apresentar quadro incapacitante,
devendo se submeter a nova perícia junto à autarquia previdenciária, (xii) em relação às
queixas ortopédicas, possui alterações degenerativas comumente encontradas em indivíduos
dessa faixa etária, que não necessariamente implicam limitações funcionais, não havendo,
portanto, incapacidade sob este aspecto e (xiii) não há incapacidade no momento.

Como se observa, a perícia judicial, assim como os laudos
particulares acostados aos autos, apontam que a parte autora permaneceu com sequela no olho
direito, mantendo baixa acuidade visual, mesmo após a realização de procedimento cirúrgico
para a retirada de meningioma, cuja resseção foi apenas parcial. O perito informa ainda que,
por ora, não há quadro incapacitante, o qual seria novamente verificado apenas diante de
novo crescimento do tumor cerebral. 

Nesse contexto, percebe-se que, embora se tenha sido constatado o
comprometimento da acuidade visual da autora, a sequela prejudica apenas seu olho direito e
não de forma integral, o que ensejaria cegueira monocular. Assim, a turvação visual
identificada, apesar de dificultar o desempenho da atividade habitualmente exercida,
como costureira, não impede a execução do ofício, por tratar-se de déficit parcial apenas.

Quanto às doenças ortopédicas, percebe-se que há apenas um laudo particular
pertinente (Evento 1, ANEXO2, p.27), que informa  lombalgia e espondiloartrose lombar,
com sugestão para que se evitasse esforços físicos em excesso. No entanto, o documento é
isolado e o exame pericial não aponta quaisquer limitações funcionais, o que impossibilita a
constatação de incapacidade.

Assim, tanto em relação à sequela oftalmológica quanto às doenças ortopédicas,
não restou comprovada a inaptidão laboral da parte autora, devendo ser mantida a sentença
proferida.

Ressalta-se que o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos
autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (Evento
3, DESPADEC1). 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000247147v20 e do código CRC f3662ff3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000225-36.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RICARDO RISSI FISCHER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 30, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) o laudo pericial
contraria as demais provas dos autos, (ii) já usufruiu de benefício por incapacidade
anteriormente, (iii) os quesitos não foram respondidos integralmente, (iv) embora
mencionado pela sentença, não houve apreciação do pedido de esclarecimentos e de produção
de provas, configurando cerceamento de defesa e (v) deve ser anulada a sentença e realizada
nova prova pericial. Contrarrazões do INSS (Evento 34, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 22/8/1978 (40 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: operador de microcomputadores (reabilitação).

DOENÇA: visão monocular, retinopatia diabética e descolamento da retina.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 25/5/2018, alegando que, por ser portador de
AMAUROSE TOTAL DO OLHO DIREITO, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de motorista. Requer a concessão do benefício por incapacidade
desde 13/3/2018 (DER -  Evento 1, COMP3, p.1). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 14/8/2008 a 29/10/2014 (CNIS - Evento 11, RSC2, p. 5).

Com a inicial, o autor apresentou o laudo (Evento 1, COMP8, p.1), datado em
24/4/2018, atestando, quanto à acuidade visual, que não há percepção luminosa com o olho
direito, sem melhora mesmo com correção, e acuidade 20/20 no olho esquerdo; à
biomicroscopia, identificou-se opacificação de meios (descolamento de retina prévio) no olho
direito; é portador de visão monocular (visão apenas no olho esquerdo), referindo história
prévia de tumor vaso proliferativo no olho direito, sendo necessário procedimento cirúrgico,
porém com evolução ruim em deslocamento de retina e amaurose no olho direito.
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Registre-se que os demais documentos ( Evento 1, COMP3, p.3-5 e Evento 1,
COMP8, p.4-13) são contemporâneos ao período em que a parte autora recebeu o benefício
por incapacidade, sendo insuficientes para a comprovação do estado incapacitante à época do
pedido de auxílio-doença ora em exame.

Além disso, o problema da acuidade visual foi realmente identificado pela
perícia, como será exposto, porém, não foi verificada incapacidade para a atividade habitual
do autor após o processo de reabilitação profissional realizado, que alterou a atividade
habitual de motorista para operador de microssistemas.

A perícia judicial (Evento 15, LAUDO1), elaborada em 28/8/2018, concluiu que
o autor, embora fosse portador de perda da visão à direita, descolamento de retina e
retinopatia diabética, não estava incapacitado para  atividade para a qual foi reabilitado.
Destacou o perito que (i) o  autor relatou que está afastado do trabalho há um ano, devido à
sequela de perda de visão no olho direito, que teria ocorrido em 2008, em decorrência de
trauma ocular, sendo que, após cirurgia, teria evoluído para descolamento de retina e
amaurose, sem sucesso com o tratamento, segundo suas informações, com visão normal no
olho esquerdo, referindo a impossibilidade de conduzir veículos, em decorrência da visão
monocular, com a CNH rebaixada, informando que foi orientado à reabilitação profissional
em área diversa, mas, segundo ele, após um período em nova função foi demitido, relatando
que faz serviços autônomos de instalação de internet e eletrônicos, (ii) ao exame físico,
deambulou desviando de obstáculos, manuseando documentos com destreza, com discreta
atrofia do globo ocular direito ao exame de ectoscopia ocular, (iii) foi apresentado laudo
médico (24/4/2018) atestando acuidade visual do olho direito sem percepção luminosa e olho
esquerdo 20/20, referindo história prévia de tumor vaso proliferativo, com cirurgia e evolução
ruim, com amaurose, além de apresentar angiofluoresceinografia (3/7/2008) atestando
compatibilidade com macroaneurisma retiniano e tumor vasoproliferativo, (iv) não apresenta
incapacidade para suas atividades habituais de controlador/instalador de redes, (v) as
patologias mostram-se compensadas diante do tratamento já utilizado e não existem
impedimentos, uma vez que foi reabilitado em atividade compatível com a visão monocular,
(vi) a patologia foi desenvolvida / adquirida em decorrência de suposto trauma ocular (em
2008), conforme relatou o autor, (vii) realizou cirurgia ocular prévia, (viii) utiliza colírio e o
quadro se mostra compensado, (ix) não há necessidade de outros tratamentos neste momento,
(x) pode continuar em suas atividades, pois não há incapacidade e nem redução da
capacidade, e (xi) a concessão anterior de benefício foi motivada pelo quadro incapacitante
das doenças mencionadas, o qual não persiste.

Como se verifica, não há dúvidas de que o autor é portador de visão monocular,
o que o incapacitava para sua atividade habitual como motorista, motivo pelo qual foi
concedido o benefício de auxílio-doença entre 14/8/2008 e 29/10/2014. No entanto, consta no
relatório do SABI (Evento 11, RSC3), que a parte autora foi incluída no programa de
reabilitação profissional da autarquia, tendo em vista que contava, à época de início da
capacitação, com 30 anos e possuía escolaridade até o primeiro ano do ensino médio.

Dessa forma, o autor foi inserido em curso supletivo, concluindo o ensino
médio, além de ser reabilitado na função de operador de microcomputadores
(em atividades de montagem, manutenção, instalação e conferência de rede), compatível com
a limitação proveniente da visão monocular.
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Portanto, considerando que a atividade habitual do autor, após a reabilitação, é a
de operador de microssistemas e não de motorista, havendo, inclusive, relato em perícia de
que realizava trabalhos autônomos na área, não existem limitações funcionais que impessam
a nova função, para a qual não se exige visão em profundidade para prevenção do risco de
acidentes.

Quanto ao requerimento de nova perícia, nota-se que não houve embaraço
causado pelo fato de o perito ser médico generalista. Pelo contrário, com base nos laudos
particulares apresentados pelo autor, o problema da visão monocular pode ser facilmente
identificado. Contudo, ressalta-se que a parte autora participou de programa de reabilitação
profissional, sendo realocado em nova função para a qual a visão monocular não oferece
prejuízo, conforme constatou o perito.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (Evento
3, DESPADEC1).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000218824v14 e do código CRC a1cea3c4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0003253-38.2018.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEUZANIR MARIA SILVIA POLICARIO RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 47, OUT35), a autora alega, em síntese, que (i) desde 2008, foi
diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, (ii) a doença se agravou ao longo tempo,
impossibilitando sua atuação como analista de sistemas, (iii) esteve afastada do labor entre
2013 e fevereiro/2017, com recebimento de auxílio-doença, (iv) tem sido submetida a
tratamento psiquiátrico e medicamentoso desde 2008, sem melhora até a presente data, (v) há
incapacidade total e definitiva e (vi) os laudos particulares atestam que o quadro de
bipolaridade é irreversível, com sintomas psicóticos como agitação psicomotora,
agressividade, alucinações e delírios. Contrarrazões (Evento 52, OUT38).

DATA DE NASCIMENTO: 15/5/1965 (54 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: analista de sistemas.

DOENÇA: transtorno bipolar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 9/2/2018, alegando que, por ser portadora de
transtorno bipolar, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de analista de sistemas. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
23/2/2017 (DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 9/3/2008 a 19/3/2008 e
29/1/2013 a 23/2/2017 (Evento 32, OUT25).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) laudos (Evento 1, OUT6 e OUT7), datados em 10/5/2017 e 21/2/2017, atestando
continuação do tratamento psiquiátrico em decorrência de transtorno bipolar de humor, não
tendo condições de retornar ao trabalho de forma definitiva, por ser portadora de doença
incapacitante, foi atendida pela primeira vez em 23/2/2008, com indicação de antipsicóticos
no receituário,entre 2008 e 2017 continuou o tratamento psiquiátrico com o mesmo
diagnóstico, com predominância de episódios de euforia patológica (mania), com sintomas
psicóticos, necessitando do uso de antipsicóticos (neurolépticos) e estabilizantes de humor
e, em 2012, teve uma nova crise com intensa alteração cognitiva (sintomas psicóticos com
agitação motora, agressividade, alucinações e delírios), e, em 2013, teve o benefício de
auxílio-doença deferido pelo INSS, prorrogado até o momento, com o uso de medicamentos
psiquiátricos,  podendo, eventualmente, apresentar fase de aparente "normalidade", mas
encontra-se clinicamente incapacitada para as atividades profissionais (retirando-se os
medicamentos, principalmente o antipsicótico e o estabilizador de humor, há crise de surto
psicótico), há incapacidade total e definitiva para exercer suas funções ou ser readaptada,
devido à imprevisibilidade das ações comportamentais da paciente com bipolaridade, com
sintomas psicóticos, ocorreu agravamento dos sintomas no período de tratamento cardiológico
de seu esposo, em nov/2015, devido a infarto e angioplastia coronariana, os sintomas
psicóticos se apresentam em grau grave, de difícil controle clínico, não possui condições para
exercer sua atividade laboral ou de ser reabilitada, por não apresentar capacidade de
memorização, com dificuldade de retenção do conhecimento, esquecimento rápido,
pensamento e ideias confusas e cefaleia intensa, os efeitos secundários dos medicamentos
dificultam tarefas que necessitam de concentração e atenção, deve haver monitoração clínica
psiquiátrica e controle das doses dos medicamentos para evitar o aumento das complicações
médicas.

(ii) laudo (Evento 3, OUT12), datado em 7/2/2018, atestando a continuidade do tratamento
psiquiátrico, por ser portadora de transtorno bipolar de humor, reiterando a descrição dos
laudos do item "i", concluindo pela necessidade de acompanhamento psiquiátrico continuado,
por agravamento dos sintomas, passando para cronicidade de difícil controle clínico,
necessitando de vigilância psiquiátrica e monitoração dos medicamentos para se evitarem
intercorrências ou complicações médicas, que poderiam causar danos ou perigos para si e para
terceiros, não houve melhora ou restabelecimento da capacidade laborativa durante todo o ano
de 2017, permanecendo em acompanhamento e tratamento, tendo em vista a irreversibilidade
do quadro.

A perícia judicial (Evento 16, OUT18), por sua vez, elaborada em 27/4/2018,
por médico especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora não estava incapacitada para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a autora queixou-se de perda de memória, perda
da consciência e esgotamento, (ii) ao exame, apresentou-se lúcida, orientada, calma, com
pensamento lógico, consciência do eu e juízo crítico preservados, com memória preservada,
com atenção e concentração sem alterações, com humor estável, sem sinais ou sintomas
psicopatológicos que caracterizem doença mental estruturada, (iii) não foi constatada
incapacidade para o exercício da atividade habitual, (iv) não existem limitações funcionais e
(v) a autora relatou o uso de medicamentos.

Como se observa, a perícia constatou que não há incapacidade laborativa atual
ou limitação funcional de natureza psiquiátrica. Intimada para se manifestar sobre o laudo, a
autora não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse infirmar o parecer do perito. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 74



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 376/726

0003253-38.2018.4.02.5055 500000197449 .V17 JESX51415© JES10683

Não obstante, nota-se que os laudos particulares não evidenciam episódios
recentes de surto, como o verificado entre o final de 2007 e o início de 2008 (SABI - Evento
32, OUT26), além de manterem o mesmo esquema medicamentoso por anos, o que indica a
eficácia das medicações na estabilização do quadro clínico. Assim, embora os documentos
informem que a patologia é de difícil controle, a própria manutenção dos remédios receitados
corrobora com a ideia de que não há agravamento atual que justifique a inclusão de novo
medicamento ou mesmo o aumento das doses daqueles previamente indicados.

Destaca-se ainda que a própria documentação particular (Evento 1, OUT6 e
OUT7) condiciona os surtos psicóticos à interrupção do tratamento medicamentoso, atestando
que retirando-se os medicamentos, principalmente o antipsicótico e o estabilizador de humor,
há crise de surto psicótico. No entanto, conforme destacado, a autora tem dado continuidade
ao uso das medicações, de acordo com o receituário mais recente, datado em
7/2/2018 (Evento 3, OUT12, p. 4), não demonstrando, atualmente, exacerbação dos sinais e
sintomas psicóticos que justifiquem incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (Evento
40, SENT39, p.3).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000197449v17 e do código CRC 665bc734.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0030966-87.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELISANGELA AMORIM DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 57, OUT28), a autora alega, em síntese, que (i) a sentença é extra
petita, pois não há alegação de negativa do benefício por ausência de qualidade de segurado
ou período de carência, (ii) a perícia judicial confirma a existência de incapacidade total e
permanente, em decorrência do quadro de esquizofrenia, (iii) a maior parte dos laudos
médicos são datados a partir de 2011, quando a incapacidade laborativa se manifestou. e (iv)
laborou por alguns períodos na padaria de sua família e verteu algumas contribuições como
vendedora autônoma. Contrarrazões (Evento 64, OUT30).

DATA DE NASCIMENTO: 28/3/1982 (37 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: balconista (padaria da família).

DOENÇA: esquizofrenia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 18/10/2017, alegando que, por ser portadora
de esquizofrenia, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar suas atividades
habituais. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 6/7/2015 (Evento 1,
OUT2, p.34). 

Inicialmente, registre-se que a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a
respeito da qualidade de segurado e do cumprimento do período de carência da autora,
motivo pelo qual se passa à análise desses requisitos.

A perícia judicial (Evento 19, OUT12), elaborada em 16/3/2018, por médico
especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora, portadora de esquizofrenia, estava
incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i)  a autora se queixa de crise de
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pânico e ansiedade em 2004, (ii) ao exame, apresentou-se verborreica, com percepção da
realidade prejudicada, fuga de ideias, discurso incoerente e psicótico, histórico de atividade
delirante, alucinatória e agitação psicomotora, (iii) a doença mental é incurável e de
prognóstico reservado, (iv) a causa é multifatorial (genética e fatores externos), (v) é
portadora de doença mental grave e incapacitante, (vi) há incapacidade total e definitiva para
exercer qualquer atividade laborativa, (vii) a data provável de início tanto da doença quanto
da incapacidade é o ano de 2004, quando ocorreu um surto psicótico, (viii) a limitação
remonta à data de início da doença, (ix) a autora foi vítima de surto psicótico no ano de 2004,
com graves déficits na percepção da realidade, típicos da doença em questão (esquizofrenia),
(x) relatou uso de Clonazepan, Ziprasidona e ácido valproico, (xi) as medicações em uso
apenas amenizam o quadro clínico, mas não há cura para  a esquizofrenia, e (xii) as tarefas
diárias devem ser realizadas com supervisão de terceiros.

Conforme a perícia judicial, a autora é portadora de esquizofrenia, que a
incapacita de forma total e permanente para o trabalho. O expert informa ainda que a data de
início da doença coincide com a data de início da incapacidade, fixando ambas no ano de
2004, em decorrência de um surto psicótico.

Observa-se que, embora a parte autora tenha trazido aos autos laudos médicos
datados principalmente a partir de 2011 (Evento 1, OUT2, p.10-11), um dos
receituários indica a realização de acompanhamento psiquiátrico, com determinação de
esquema medicamentoso, ao menos desde de 7/6/2004 (Evento 1, OUT2, p.9). 

Nessa ocasião, o psiquiatra responsável pelo tratamento indicou o uso de
carbonato de lítio, Diazepam e Midazolam, utilizados na estabilização de doenças
relacionadas a agitação e desordem psiquiátrica, atuando como estabilizadores de humor (no
caso do carbonato de lítio) ou ansiolíticos (diazepam e midazolam), o que reforça o
entendimento pericial de que o quadro clínico incapacitante remonta a esse período.

Portanto, considerando o laudo particular apresentado (Evento 1, OUT2, p.9) e a
análise do especialista incumbido da avaliação pericial, nota-se que o início da doença da
autora coincide com a data de início da incapacidade, sobretudo pela manifestação de surto
psicótico em 2004.

Pela leitura do espelho do CNIS (Evento 44, OUT21, p.2), nota-se que a autora
filiou-se ao RGPS apenas em 1/9/2010, como contribuinte individual. Considerando que a
incapacidade foi fixada em 2004, percebe-se que, nessa data, não ostentava ainda a qualidade
de segurado pela Previdência Social e tampouco cumpria o exigido período de carência. Na
verdade, ingressou, no RPGS, já portadora de doença incapacitante.

Assim, não obstante o fato de os documentos médicos apresentados e a perícia
judicial sinalizarem o estado incapacitante à época da DER (6/7/2015 - Evento 1, OUT2,
p.34), não há que se falar em concessão de benefício por incapacidade, por ausência de
qualidade de segurada e do preenchimento do período de carência, mantendo-se a sentença
proferida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.
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Por fim, registre-se que as alegações de qualidade de segurado e de
cumprimento do perído de carência não se submetem à preclusão, podendo, inclusive, ser
verificadas de ofício pelo juiz.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (Evento
51, SENT31, p.4). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000197149v13 e do código CRC 3ce1d5ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000540-67.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMERICO LEODORO SOARES HERGUET (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez
desde 26/12/2017. Em suas razões recursais (Evento 34, RecIno2), a autarquia alega, em
síntese, que (i) o autor recebeu auxílio-doença até 25/10/2012, mantendo a qualidade de
segurado até 15/12/2013, (ii) efetuou requerimento de novo benefício em 23/5/2014, quando
havia perdido a qualidade de segurado, (iii) a sentença se equivocou ao fixar a DII em 2008 e
(iv) embora a perícia judicial realizada em 26/9/2018 tenha atestado incapacidade permanente
e parcial, não fixou a DII, justamente porque não existia em data anterior. Contrarrazões
(Evento 38, CONTRAZ).

DATA DE NASCIMENTO: 6/5/1966 (53 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: pintor.

DOENÇA: espondilodiscoartrose.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 22/6/2018, alegando que, por ser portador de
lumbago com ciática, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de pintor. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 18/12/1996 a 4/8/1998,
23/11/1998 a 30/8/1999, 29/10/1999 a 30/6/2001 e 20/6/2008 a 25/10/2012 (CNIS - Evento
10, RSC2).

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), elaborada em 26/9/2018, concluiu que
o autor, portador de espondilodiscoartrose, estava temporariamente incapacitado para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor relatou ter sido operado de hérnia de disco
em 1999, com encaminhamento para o INSS, permanecendo afastado por cerca de um ano e
meio, realizando processo de reabilitação para a atividade de torneiro mecânico e, em razão
de não conseguir emprego na função, retornou para sua atividade habitual, como pintor, sendo
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que, em 2010, enquanto trabalhava como pintor, sofreu queda de um andaime, sem
ferimentos graves, mas necessitou de novo encaminhamento ao INSS, permanecendo
afastado por cerca de dois anos, atualmente informa sentir dor na coluna, que se estende à
perna direita, que está dormente, (ii) ao exame, apresentou-se com restrição de flexão lombar,
com parestesia (dormência) no membro inferior direito, com força motora e mobilidade
articular preservadas, com teste de Lasègue positivo à direita, com aquilar e patelar pouco
reagentes e com marcha preservada, (iii) há incapacidade laboral parcial e permanente, (iv) é
portador de espondilodiscoartrose mais intensa ao nível do segmento lombar e associada a
protrusões, hérnias dicais e retrolistese, (v) a patologia é de ordem degenerativa, progressiva,
irreversível e provoca dor e incapacidade funcional dos segmentos comprometidos e dos
membros inferiores, limitando a capacidade laboral, (vi) as sequelas incapacitam o autor de
forma permanente para sua ocupação habitual de pintor na construção civil ou para qualquer
outra atividade que exija esforço físico e postura em posição ortostática por longos períodos,
(vii) não é possível determinar a data de início da incapacidade, (viii) a incapacidade
decorre do agravamento da doença, (ix) é possível afirmar que havia incapacidade entre a
data de cessação do benefício e a data de realização da perícia judicial, segundo os laudos
médicos anexados aos autos, (x) há possibilidade de reabilitação em atividades laborais leves,
como porteiro, conferente etc. e (ix) a previsão de duração do tratamento é indeterminada.

Conforme atestado pelo perito, o autor é portador de
espondilodiscoartrose, mais intensa ao nível do segmento lombar e associada a
protrusões, hérnias dicais e retrolistese. O expert constatou ainda restrições para a flexão
lombar e parestesia do membro inferior direito, o que implica inaptidão para sua atividade
habitual como pintor, assim como para outras funções que exijam esforço físico e postura em
posição ortostática por tempo prolongado. Diante do quadro, a perícia concluiu pela
existência de incapacidade laboral temporária, com sugestão de reabilitação em atividades
laborais leves. 

No entanto, como bem observou a sentença, o autor apresenta, atualmente, o
mesmo quadro ortopédico que ensejou a concessão do benefício de auxílio-doença
entre 20/6/2008 e 25/10/2012. O relatório do SABI (Evento 10, RSC3) indica o afastamento
em decorrência de transtornos de discos intervertebrais, atestando, no exame físico realizado
em 18/7/2008, os mesmos problemas de contratura paravertebral lombar descritos pela perícia
judicial em 2018, com limitação de flexoextensão dessa região. 

Dessa forma, não assiste razão ao INSS quando alega que, por não ter sido
fixada DII pela perícia judicial, não haveria incapacidade anterior ao exame, tendo em vista
que o quadro clínico detectado pelo perito é equivalente à sintomatologia incapacitante
verificada em 2008 pela própria perícia administrativa.

Portanto, comprovada a persistência da incapacidade laboral nos mesmos
moldes desde 2008, deve ser mantida a DII fixada pela sentença, em 20/6/2008 (data do
primeiro benefício), verificando-se, assim, que o autor possuía qualidade de segurado à época
da cessação do último benefício por incapacidade.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas
isentas. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido e fixados em 10% sobre o
valor da condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000208819v18 e do código CRC c630d2ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5000792-70.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO SILVA CONCEICAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição integral. Em suas razões recursais (Evento 29, RecIno1), alega, em síntese, (i)
que o autor não apresentou início de prova material do alegado labor campesino; e (ii) que na
certidão de casamento, o autor aparece qualificado como motorista. Contrarrazões da parte
autora (Evento 34).

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição com cômputo de tempo especial, bem como o de trabalho
campesino de 23/04/1971 a 01/12/1987.

In casu, a impugnação da parte ré limita-se ao período de trabalho rural
reconhecido na sentença.

VOTO

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ). Esse início
de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar de
não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Para demonstrar o exercício de atividade rural, a parte autora apresentou os
seguintes documentos:

(i) Título Eleitoral emitido em 06/08/1978, qualificando o autor como lavrador
(Evento 1); e

(ii) Carteira de Filiação ao Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim datada
em 08/02/1974 (Evento 1).

Ainda, em audiência realizada em 13/02/2019, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas.

Diante do acervo probatório, assim se manifestou a sentença sobre o trabalho
campesino da parte autora:
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Do período rural

Para a comprovação do período rural, juntou o autor os seguintes documentos que servem de
início de prova material:

Título Eleitoral, qualificando o autor como lavrador (fl. 15, doc. 7, evento 1);
Carteira de Filiação ao Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 16, doc. 7, evento 1).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período que se pretende provar, consoante a aplicação analógica da Súmula n.º 14 da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim
dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova oral produzida foi plenamente favorável à pretensão do autor, sendo certo que restou
comprovado que o autor trabalhou em regime de economia familiar desde a infância até o seu
primeiro vínculo na zona urbana.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de
segurado especial ao menor de 12 anos. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
TRABALHADOR RURAL - MENOR DE 14 ANOS - ART. 7º, INC. XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TRABALHO REALIZADO EM REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DO PAI
DO AUTOR.

- Divergência jurisprudencial demonstrada. Entendimento do artigo 255 e parágrafos,
do Regimento Interno desta Corte.

- A norma constitucional insculpida no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição
Federal, tem caráter protecionista, visando coibir o trabalho infantil, não podendo
servir, porém, de restrição aos direitos do trabalhador no que concerne à contagem de
tempo de serviço para fins previdenciários. Tendo sido o trabalho realizado pelo menor
a partir de 12 anos de idade, há que se reconhecer o período comprovado para fins de
aposentadoria.

- É entendimento firmado neste Tribunal que as atividades desenvolvidas em regime de
economia familiar, podem ser comprovadas através de documentos em nome do pai de
família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e filhos no trabalho rural.

- Recurso do segurado, conhecido e provido.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE
SERVIÇO RURAL - REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR - INÍCIO DE PROVA
MATERIAL - DOCUMENTOS EM NOME DO PAI DO SEGURADO.

- É entendimento firmado neste Tribunal que as atividades desenvolvidas em regime de
economia familiar, podem ser comprovadas através de documentos em nome do pai de
família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e filhos no trabalho rural.

- Em consonância com o art. 143, inciso II, da Lei 8.213/91, para fins de
reconhecimento de tempo de serviço rural, a comprovação do período de carência não
representa óbice para a concessão do benefício previdenciário.
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- Precedentes deste Corte.

- Recurso do INSS conhecido, mas desprovido.

(REsp 541.103/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em
28/04/2004, DJ 01/07/2004, p. 260)

Sendo assim, reconheço o labor rural trabalhado entre 23/04/1971 a 01/12/1987.

Da análise do conjunto probatório, sobretudo diante da coesão dos depoimentos
colhidos em audiência, tem-se que não há divergência ou inconsistência que impeça o
reconhecimento do trabalho rural da parte autora no período alegado.

Tendo em vista que os documentos apresentados são contemporâneos aos
períodos que se pretende ver reconhecidos, a parte autora supriu a exigência legal de início de
prova material.

Além disso, em decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual
seguiu o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que as provas
testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao
mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço
rural. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela
prova documental, sendo essa a hipótese dos autos.

Nos termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço
rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente
prova testemunhal colhida sob o contraditório".

Por fim, o fato de o autor estar qualificado como motorista na certidão de seu
casamento não é óbice ao reconhecimento de seu labor campesino, pois ele se casou em
10/05/1997 (Evento 1), ou seja, quase dez anós após o período rural reconhecido (de
23/04/1971 a 01/12/1987).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000236577v9 e do código CRC 8d6938ec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001171-11.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MANOEL PAULA GAMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (Evento 40, RecIno1),
a parte recorrente alega, em síntese, que (i) devem ser considerados especiais os períodos de
5/11/1979 a 20/2/1980, 1/7/1980 a 23/9/1980, 1/2/1981 a 31/12/1982, 1/5/1983 a 2/2/1985,
1/4/1985 a 30/7/1988, 1/12/1988 a 1/8/1989 e de 20/10/1989 a 2/4/1990, com a devida
aplicação do fator 1,4 (masculino), possibilitanto a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, com cômputo de período especial, (ii) o último vínculo como motorista se
encerrou em 2/4/1990, ou seja, em período em que ainda era possível o enquadramento por
categoria profissional, (iii) apenas após a vigência da Lei 9.032/95 passou a ser exigível a
comprovação da atividade especial por intermédio de formulários e (iv) mesmo que não seja
reconhecido o período especial, conta com tempo suficiente para a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição sem qualquer conversão. Contrarrazões (Evento 46,
CONTRAZ1). 

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.
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Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Quanto ao período laborado como motorista, verifica-se que o item 2.2.4 do
Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 contemplava a profissão de motoneiros e condutores
de bondes, motoristas e cobradores de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item
2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/1979 mencionava a categoria de Motorista de ônibus e
de caminhões de cargas (ocupados em caráter permanente). Assim, não é qualquer categoria
de motorista, mas os motoristas de carros pesados (ônibus e caminhões de carga), que se
enquadram nos itens mencionados para fazer jus à aposentadoria especial, necessitando-se de
prova do tipo de veículo que o segurado dirigia.

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. Ocorre, no entanto, que é de se ter certo o exercício
de atividade de motorista de caminhão ou de ônibus e não simples referência genérica à
profissão de motorista, pois que esta não estava enquadrada nos Decretos regulamentadores
da matéria.

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995. 
É evidente que, em se tratando de motorista de caminhão e ônibus (que eram atividades
especiais passíveis de enquadramento até a Lei 9.032/1995), é necessário que o empregador
indicado seja correlato a tal tipo de atividade. Nesse sentido:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU
CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial é possível o enquadramento por
atividade ou categoria profissional até 28.04.95 apenas com base na
comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em anotação
constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso
do motorista, por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo
conduzido, o que eventualmente pode decorrer meramente do tipo de empresa
empregadora (por exemplo uma empresa transportadora). 2. Acórdão anulado
para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova já produzida nos autos
conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.

(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)
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No caso, a CTPS (Evento 1, CTPS5) aponta o cargo de motorista, não havendo
referência ao tipo de veículo que o autor dirigia. Porém, percebe-se que as atividades
empresariais das empregadoras (transporte de cargas/industrial), descritas na espécie de
estabelecimento, não deixam dúvidas de que se tratava de caminhão ou veículo similar
(grande porte). 

Os primeiros dois vínculos anotados são referentes ao
mesmo empregador (Antônio  Cezar Nuner Nemer), de 5/11/1979 a 20/2/1980 e de 1/7/1980
a 23/9/1980, constando o cargo de motorista, em estabelecimento de transporte de cargas.

Posteriormente, o autor foi contratado pela empresa Vieira da Cunha
Transportes Ltda., entre 1/2/1981 a 30/12/1982, especificando a atividade de motorista
profissional, em estabelecimento de transporte rodoviário de cargas.

Em seguida, houve vínculo empregatício por três períodos distintos com a
empresa Calidrax Indústria de Minérios e Tintas Ltda. (Indústria Empresarial Real S/A no
CNIS, sob o mesmo CNPJ - Evento 1, CNIS10), entre 1/5/1983 a 2/2/1985, 1/4/1985 a
30/7/1988 e 1/12/1988 a 1/8/1989. A CTPS aponta o cargo de motorista em estabelecimento
industrial, sendo que, em transporte de materiais pesados (minérios e tintas), de proporções
industriais, não seria viável a utilização de veículo de pequeno porte.

Por fim, o autor exerceu o cargo de motorista intermunicipal, entre 20/10/1989 e
2/4/1990, na Viação Itapemirim S/A, sendo especificada a modalidade de transporte coletivo.

Assim, deve ser reconhecida a especialidade pugnada pelo autor, fazendo ele jus
à averbação dos períodos em exame como tempo especial (5/11/1979 a 20/2/1980, 1/7/1980 a
23/9/1980, 1/2/1981 a 30/12/1982, 1/5/1983 a 2/2/1985, 1/4/1985 a 30/7/1988, 1/12/1988 a
1/8/1989 e 20/10/1989 e 2/4/1990).

Com o cômputo da especialidade nos períodos em análise, nota-se que o autor,
na DER (7/5/2018 - Evento 13, INDEFERIMENTO2), reuniu o seguinte tempo contributivo:

Nome: MANOEL PAULA GAMA       
         
Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

                         -             1,40                  -      -     -     -  
05/11/1979 20/02/1980                     108            1,40                151     -      4   29
01/07/1980 23/09/1980                       85            1,40                119     -      3   28
01/02/1981 31/12/1982                     699            1,40                979      2     8     6
01/05/1983 02/02/1985                     644            1,40                902      2     5   20
01/04/1985 30/07/1988                   1.217            1,40             1.704      4     8     1
01/12/1988 01/08/1989                     244            1,40                342     -    11     8
20/10/1989 02/04/1990                     165            1,40                231     -      7   18
01/10/1992 30/06/1993                     273            1,00                273     -      8   30
01/08/1993 30/11/1993                     122            1,00                122     -      4    -  
01/04/1995 31/10/1999                   1.675            1,00             1.675      4     7     2
01/11/1999 30/11/2002                   1.126            1,00             1.126      3     1     1
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01/01/2003 31/01/2007                   1.492            1,00             1.492      4     1     2
01/06/2005 31/08/2010                   1.918            1,00             1.918      5     3     2
01/10/2010 31/10/2010                       31            1,00                  31     -      1     1
01/12/2010 31/12/2010                       31            1,00                  31     -      1     1
01/02/2011 31/08/2012                     578            1,00                578      1     7    -  
01/10/2012 31/12/2012                       92            1,00                  92     -      3     1
01/10/2013 31/01/2018                   1.584            1,00             1.584      4     4     2
01/03/2018 07/05/2018                       68            1,00                  68     -      2     7

         
 Total:           13.418    36     9     4

Dessa forma, computados os períodos especiais, o autor reuniu tempo suficiente
para usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer os
períodos de 5/11/1979 a 20/2/1980, 1/7/1980 a 23/9/1980, 1/2/1981 a 30/12/1982, 1/5/1983 a
2/2/1985, 1/4/1985 a 30/7/1988, 1/12/1988 a 1/8/1989 e 20/10/1989 e 2/4/1990 como
especiais, bem como para conceder ao autor APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, desde a DER em 7/5/2018. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem custas e honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000217807v14 e do código CRC 22f77e2a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 0011993-34.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA RIBEIRO CORREA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora em face da sentença
que julgou  improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (doc. 38, Evento 40,
SENT36), alega, em síntese,  que (i) já preencheu os requisitos para a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição na condição de professora, (ii) a própria sentença
reconheceu que laborou no magistério em 23 anos 06 meses e 21 dias, sendo que continua a
laborar na mesma atividade até a presente data, (iii)  deve-se aplicar a opção pela nova DER
na data que em foram satisfeitos os requisitos para a concessão da benesse e, via de
consequência, conceder o beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, e (iv) sobre
a opção pela nova DER, o Superior Tribunal de Justica já se posicionou a
favor. Contrarrazões do INSS (doc. 51, Evento 63, CONTRAZ1).

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que, não
obstante o fato de ter reconhecido o vínculo empregatício de 1/2/1995 a 12/7/1995, ela não
faria jus ao benefício pleiteado porque, na DER, em 21/10/2013, não teria alcançado o
período de carência necessário. Destacou que, na DER, a autora teria reunido apenas 23 anos,
6 meses e 21 dias.

A autora sustenta a tese de que teria continuado a exercer atividade remunerada
após a DER e que, atualmente, já reuniaria o tempo de carência necessário, pugnando pela
reafirmação da DER. Ocorre que o espelho do CNIS do Evento 67 (doc. 52) destaca que o
último vínculo empregatício se encerrou em 26/12/2014 (mantido de 9/2/2010 a 26/12/2014).
O período de 21/10/2013 a 26/12/2014 corresponde a 1 ano, 2 meses e 5 dias. Somando-se
esse período ao somatório verificado na DER em 21/10/2013, nota-se que a autora não
reuniu, pelo menos, 25 anos de contribuição (ela reuniu, até o momento, apenas 24 anos, 8
meses e 25 dias). 

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000195864v23 e do código CRC a36f34ac.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5019975-30.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SCHULTZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação do réu a revisar o
cálculo da renda mensal inicial de sua aposentadoria (NB 42/125.601.361-4, DIB 31/7/2002),
mediante inclusão, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição anteriores a
07/1994. A sentença pronunciou a decadência da pretensão inicial, extinguindo o feito com
base no art. 487, II, do CPC. Inconformada, interpôs recurso inominado. 

Alega a recorrente, em suas razões de doc. 21 do Evento 28, que (i)  a presente
ação trata de relação de trato continuado, não havendo que se falar em decadência do direito
de pleitear a revisão do benefício previdenciário, uma vez que erroneamente o INSS, que age
de má-fé, quando deve conceder o melhor beneficio e não o faz, (ii) não pode este ato eivado
em vício trazer efeito permanente, além de nunca ter tratado esse assunto na esfera
administrativa, exigência esta para a incidência da decadência, (iii) o presente caso não
alcança o próprio fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos,
contados da propositura do feito, (iv) é aplicável, portanto, o entendimento cristalizado no
enunciado de nº 85 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”, (v)
tratando-se de prestações de trato sucessivo, o que prescreve, a rigor, não é o substrato mesmo
da pretensão, mas apenas as parcelas que precedam o lapso quinquenal anterior à propositura
da ação, que no caso em tela foi respeitado, (vi)  vários princípios constitucionais foram
feridos pela regra, sendo os princípios da igualdade, legalidade e do direito adquirido, sendo
que esses princípios têm como finalidade dar aos segurados da previdência social, tratamento
isonômico, impedir que as regras previdenciárias mudem sem expressa previsão em lei, e
principalmente estabelecer uma forma de segurança aos integrantes do sistema
previdenciário, fazendo com que o legislador resguarde o direito já incorporado ao
patrimônio jurídico do segurado, bem como aquele expectado pelos integrantes do grupo de
segurados afetado, e (vii) em vista dessa segurança constitucionalmente garantida, tem-se a
estipulação das regras transitórias como proteção da confiança do cidadão e na preservação
de suas expectativas legitimamente fundadas, sendo de similar importância quando afeta aos
benefícios que demandam longos períodos de tempo para o implemento de suas condições de
acesso.

Contrarrazões de doc 22 do Evento 31. 

VOTO
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O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 626.489, em 16/10/2013
e em sede de repercussão geral, relator o Ministro Roberto Barroso, afastou eventual
inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo decadencial razoável para o
questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como aplicou a decadência de 10 (dez)
anos para a revisão de benefícios concedidos antes de 1997. O acórdão possui a seguinte
ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência
social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como
consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício
previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez
anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca
de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo
decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de
28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre
benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade
vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não
sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 626489, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Considerou o Supremo que o Estado, ao sopesar justiça e segurança jurídica,
procurasse impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios pudessem se
eternizar. Asseverou-se que o lapso de 10 (dez) anos seria razoável, inclusive porque também
adotado quanto a eventuais previsões revisionais por parte da Administração.

In casu, o benefício previdenciário foi concedido em 31/7/2002 (doc. 3 de
Evento 1). Como a ação foi ajuizada em 20/12/2018 (doc. 3 de Evento 1), depois de decorrido
o prazo de dez anos, operou-se a decadência do direito à revisão do ato de concessão do
benefício previdenciário.

A súmula 81 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU,
tem o seguinte enunciado: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da
Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação
às questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão.” As “questões”
referidas na súmula são apenas questões fáticas. Isso porque em razão dos precedentes que
motivaram a edição da referida súmula: tais precedentes tratam de tempo de contribuição
reconhecido em reclamação trabalhista posteriormente à concessão do benefício. Ou seja: os
precedentes que deram lastro ao entendimento sumulado referem-se a questões de fato que
não foram apreciadas quando o benefício foi concedido.
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 Já no julgamento do AgRg no Recurso Especial nº 1.407.710, o Superior
Tribunal de Justiça afastou a decadência por não ter havido indeferimento do reconhecimento
do tempo de serviço exercido em condições especiais, uma vez que não chegou a haver
discussão a respeito desse pleito. O precedente do STJ também afastou a decadência porque
houvera matéria fática que não havia sido levada ao conhecimento da Administração quando
da decisão administrativa. 

Pelo exposto, tais entendimentos jurisprudenciais que afastam a incidência do
prazo decadencial não têm aplicabilidade quando se pleiteia revisão de ato administrativo
com base em matéria de direito, tal qual ocorre no caso dos autos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora conhecido e desprovido.
Condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em
razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251029v9 e do código CRC 3b376821.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 0004229-60.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS à averbar,
como tempo especial, o período de 1.3.1989 a 28.4.1995.

Em suas razões (Evento 64, Reclno1), o INSS alega que a sentença apresenta
uma contradição insanável, uma vez que, ao julgar improcedente o pedido de expedição de
CTC abrangendo o período trabalhado entre 01.03.1989 a 31.11.1998 perante o antigo
Instituto Estadual de Saúde Pública, o pedido para reconhecimento de tempo especial durante
parte dele restou prejudicado, por não surtir qualquer efeito à recorrente. Sem contrarrazões.

A parte autora (Evento 67, Reclno1) sustenta que o juízo operou em erro de
julgamento, pois considerou, apesar da prova contrária existente nos autos, que os dois
vínculos, firmado sob o regime da CLT, iniciados, respectivamente, em 01.03.1986 e em
01.03.1989, passaram a ser regidos, posteriormente, por estatuto próprio, com
consequente filiação ao regime próprio da previdência social, de modo que se pode inferir
que todo ele se encontra acobertado pelo RPPS. Sustenta também que o juízo da sentença
incorreu em erro de julgamento ao afastar a possibilidade de separar (fracionar) tempos de
serviços exercidos em duas atividades concomitantes regidas pela CLT, sob o fundamento de
“que a pretensão da parte autora infringe os dispositivos do artigo 96 da Lei 8.213/91, pois,
apesar do período de atividade entre 1.3.1989 a 31.11.1998 ser relativo a vínculo diverso
daquele utilizado para a concessão da aposentadoria atualmente usufruída perante o RPPS
estadual, as contribuições de ambos os vínculos foram para o mesmo regime, qual seja,
RGPS, à época, situação que afasta a possibilidade de contagem recíproca”. Sem
contrarrazões.

VOTO

O art. 37, inciso XVI da Constituição Federal permite a acumulação de cargos
públicos. Por outro lado, porém, o art. 96, III da Lei 8.213/1991, veda que o mesmo lapso
temporal, durante o qual o Segurado exerceu simultaneamente uma atividade privada e outra
sujeita a regime próprio de previdência, seja computado em duplicidade para fins de
concessão de benefício previdenciário no RGPS e no RPPS.

No caso dos autos, a segurada firmou 02 (dois) contratos de trabalho, sob o
regime da CLT, na função de médico, com o Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP). 
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O primeiro assinado em 01.03.1986 e convertido para Estatutário em
30.09.2000, conforme folhas 12. 13 e 42 da cópia da CTPS nº 26575/00004-ES, (evento 1,
OUT3, Pág. 4 e 61). Neste vínculo, a recorrente já se encontra aposentada pelo regime de
previdência dos servidores do Estado do Espírito Santo, conforme comprova cópia de
declaração do IPAJM, na qual informa quais períodos foram utilizados na aposentadoria
concedida, (evento 1, OUT3, pág. 132). 

Simultaneamente, com este vínculo, a recorrente manteve outro vínculo com o
IESP, no período de 01.03.1989 a 30.11.1998, também de natureza celetista, conforme
comprova cópia do Ofício nº 2515/07.001.130/APS Vitória – ES, que acompanha a CTC
07001130.1.00486/13-0, (ambos os documentos no evento 1, OUT3).

O ofício nº 2515/07.001.130/APS Vitória - ES (Evento 23, OUT16) consigna
expressamente que a aposentadoria percebida pela segurada pelo regime jurídico dos
Servidores Públicos Estaduais do Espírito Santo, no cargo de médica, foi concedido sem a
utilização do  trabalho prestado ao IESP no período de 01.03.1989 a 31.11.1998, tanto que
teve seus valores zerados e devido à concomitância das atividades, vejamos:
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Por essa razão, a parte autora requer o desmembramento do tempo de
contribuição para efeito de averbação no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Vitória (IPAMVI), relativo ao vínculo de ex-celetista, mantido com Instituto
Estadual de Saúde Pública (IESP), no período de 01.03.1989 a 31.11.1998 e também o
enquadramento como especial e conversão em tempo comum do período de 01.03.1989 a
28.04.1995.

Para tanto, a autora alega ter exercido atividades concomitantes, no Instituto
Estadual de Saúde Pública (IESP), nos períodos de 01.03.1986 a 30.09.2000 e de 01.03.1989
a 31.11.1998, vínculos estes inicialmente celetistas, porém, posteriormente convertidos para o
regime estatutário. Assim, pretende que o vínculo de atividade laborado a partir de
01.03.1989 até 31.11.1998 seja desvinculado do período laborado simultaneamente no
mesmo órgão, para que seja averbado no Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Vitória/ES (IPAMVI).

Entretanto, a sentença proferida no Evento 40, SENT26 entendeu que a
pretensão da autora infringia o art. 96 da Lei 8.213/91, pois, apesar do período de atividade
entre 1.3.1989 e 31.11.1998 ser relativo a vínculo diverso daquele utilizado para a concessão
da aposentadoria atualmente usufruída perante o RPPS estadual, as contribuições de ambos
foram para um mesmo regime, qual seja, RGPS, à época, situação que afasta a possibilidade
de contagem recíproca. Por esta razão, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para
condenar o INSS à averbar, como tempo especial, o período de 1.3.1989 a 28.4.1995. 

E a sentença recorrida não está em harmonia com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma que o exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime
próprio (vínculo mantido com IESP, assinado em 01.03.1986 e convertido em estatutário em
30.09.2000) e ao regime geral de previdência (vínculo com o IESP, no período de 01.03.1989
a 30.11.1998), havendo a respectiva contribuição, não impede o direito ao recebimento
simultâneo de benefícios em ambos os regimes.

O ponto controvertido é a utilização para aposentação, no regime próprio de
previdência, períodos de trabalho vinculados ao regime geral previdenciário, os quais teriam
sido praticados concomitantemente à ocupação de cargo efetivo junto ao Estado do Espírito
Santo, onde já se encontra aposentada desde 15.09.2016.

A situação em apreço não é a de dupla consideração da mesma atividade e das
mesmas contribuições, e sim, de concomitância de atividade de como autônomo e professor,
com recolhimentos distintos, cabendo salientar que é inclusive permitida a acumulação de
cargos públicos (art. 97, CF/67, art. 37, XVI, CF/88). 

Não há se falar de contagem de tempo de serviço em duplicidade ou sequer de
contagem recíproca, mas, tão-somente, de possibilidade de aproveitamento, em Regime
próprio, de tempo de serviço público celetista referente a emprego público que foi convolado
em cargo público, com a previsão de compensação financeira, não se subsumindo o presente
caso à hipótese prevista no art. 96, II, da Lei 8.213/91. 
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Deste modo, é possível a expedição de certidão de tempo de contribuição para a
obtenção de aposentadoria em regime diverso, do tempo de serviço, em que, de forma
concomitante, verteu contribuições para o Regime Geral na condição de empregado público.
Nesse sentido, é também o entendimento da jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE
DE CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA PELO RGPS, AINDA QUE CONCOMITANTE
COM O TEMPO DE SERVIÇO COMO EMPREGADO PÚBLICO,
DESDE QUE NÃO UTILIZADO PARA A OBTENÇÃO DE
APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 96, III da Lei nº 8.213/1991, veda
que o mesmo lapso temporal, durante o qual o Segurado exerceu
simultaneamente uma atividade privada e outra sujeita a regime próprio de
previdência, seja computado em duplicidade para fins de concessão de benefício
previdenciário no RGPS e no RPPS. 2. No caso dos autos, contudo, o acórdão
recorrido consigna expressamente que a aposentadoria percebida pela
Segurada pelo regime jurídico dos Servidores Estaduais do Paraná, pelo
exercício do cargo de Médica, foi concedido sem a utilização de períodos de
contribuição vertidos como contribuinte individual. 3. Assim, o acórdão
recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte, que afirma que o
exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime próprio e ao regime
geral de previdência, havendo a respectiva contribuição, não impede o direito
ao recebimento simultâneo de benefícios em ambos os regimes. 4. Recurso
Especial do INSS a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.571.742; Proc.
2015/0307958-3; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho;
Julg. 23/04/2019; DJE 07/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA
NECESSÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO FRACIONADA. DESMEMBRAMENTO. REGIMES
JURÍDICOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. É possível o fracionamento de
períodos laborados no RGPS e no RPPS, pois a norma previdenciária não
impede a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os
tempos de serviços realizados em atividades concomitantes sejam computados
em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada
um deles. (TRF 4ª R.; RN 5015778-94.2015.4.04.7001; PR; Turma Regional
Suplementar; Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha; Julg. 01/08/2018; DEJF
06/08/2018)

 

Por fim, quanto à alegação do INSS de que a sentença apresenta uma
contradição insanável, não merece prosperar uma vez que, ao dar provimento ao recurso da
autora e julgar procedente o pedido de expedição de CTC abrangendo o período trabalhado
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entre 01.03.1989 a 31.11.1998 perante o antigo Instituto Estadual de Saúde Pública, o tempo
de atividade enquadrado como especial poderá produzir efeito para a concessão de um
eventual benefício previdenciário.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso da
autora para reformar a sentença e determinar a revisão do ato concessório do benefício da
parte autora, com soma integral dos salário-de-contribuição (anteriores e posteriores a
4/2003), limitados ao teto. As parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios
para a autora (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Para o INSS, sem custas e condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5001859-70.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERUSA PEREIRA DAS NEVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença com DIB em 09/01/2019
e com DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por
perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do
procedimento de reabilitação. Em suas razões recursais (Evento 28, Reclno2), a
autarquia alega, em síntese, que (i) destaca-se de plano que a sistemática de fixação previa de
DCB com possibilidade de pedir pedido de prorrogação em caso de manutenção da
incapacidade restou validada em sessão de 19/04/2018 pela Turma Nacional de Unificação de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU (PEDIEF nº 0500774-
49.2016.4.05.8305/PE), (ii) é indevido o afastamento da aplicação da lei previdenciária (§§ 8°
e 9° do art. 60 da Lei 8.213/91), (iii) é possível prorrogação do benefício por requerimento do
segurado enquanto perdurar a incapacidade laboral, (iv) é indevida a aplicação do IPCA nos
atrasados, (v) a multa  por descumprimento da tutela fixada, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia, não é razoável e proporcional. Contrarrazões no Evento 31,
CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1971

OCUPAÇÃO HABITUAL: Auxiliar de produção

DOENÇA: Transtornos internos de joelho esquerdo

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 24/09/2018, alegando que, por ser portadora
de transtornos no joelho esquerdo, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 01/08/2017 (data
da cessação). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 17/05/2015 a 01/08/2017
(Evento 9, RSC2).
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Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 24/04/2015, informando que o motivo do
afastamento da autora era rotura no joelho esquerdo com necessidade de intervenção
cirúrgica. Afastamento por atestado do dia 1.7/04/2015 até 23/04/2015 com pedido de mais
60 dias para tratamento cirúgico.

(ii) Laudo médico, elaborado em 07/05/2018, informando que a autora é
portadora de gonartrose, apresenta modificações pós-cirúrgicas com túneis ósseos e artefato
metálico de fixação no cóndilo femoral lateral, sinais de gonoartrose representada por
redução dos espaços femorotibiais, por esclerose cortical e por neoformações ósseas. Não
foram observados sinais de fraturas recentes e de luxações.

(iii) Laudo médico, elaborado em 25/10/2017, informando que a autora é
portadora de gonartrose tricompartimental joelho e dor limitacao mobilidade articular e que o
tempo provável de tratamento é indeterminado.

(iv) Ressonância Magnética do joelho esquerdo realizada em 25/10/2017.

(v) Laudo médico, elaborado em 30/08/2018, informando que a autora
apresenta história da doença atual de acidente de trabalho junto à empresa UNIAVES no ano
de 2015 - informa entorse de joelho esquerdo. Identificado após algumas semanas rotura do
ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Submetida a cirurgia ortopédica para
reconstrução ligamentar em maio de 2015. Realizou todas as medidas propostas em
reabilitação, segundo relata. Porém, em outubro de 2015, apresentou nova entorse em joelho
esquerdo ao descer escada de domicilio. Realizado exames de imagens onde fora confirmado
re-ruptura do ligamento cruzado anterior. Realizado inicialmente tratamento conservador com
reabilitação. Entretanto evoluiu com dor e instabilidade anterior. Ao exame ortopédico atual
de admissão (30/08/18): Joelho esquerdo: ADM O - 100 / instabilidade anterior franca /
Bocejo medial - estiramento LCM / dor interlinha articular. Ao exame de imagens Joelho
esquerdo: gonartrose / redução da interlinha articular. Diante do exposto, paciente apresenta
necessidade de nova cirurgia ortopédica para devolver estabilidade da articulação. Inapta
provisoriamente ao laboro.

A perícia judicial (Evento 13 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
12/12/2018, por médico especialista em Ortopedia, concluiu que a autora era portadora de
transtornos internos de joelho esquerdo e estava incapacitada para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) não há como atestar uma relação entre a lesão e o trabalho
desempenhado pela pessoa periciada, (ii) refere início dos sintomas em 2014, (iii) só há como
atestar incapacidade laborativa a partir de abr/2015, de acordo com a ressonância magnética
de joelho esquerdo mais antiga, (iv) na atual avaliação pericial foi constatada incapacidade
laborativa parcial (incluso a sua atividade habitual) e temporária, (v) só há como atestar
incapacidade a partir de abr/2015, considerando-se as alterações degenerativas, os transtornos
internos de joelho e as alterações pós operatórias encontradas nos exames complementares, o
tratamento cirúrgico realizado, o exame físico com teste da gaveta anterior positivo a
esquerda e a evolução natural da doença, (vi) tempo mínimo para recuperação de 01 ano, a
partir do momento pericial.
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Como se observa, a perícia judicial identificou a existência de
incapacidade total e temporária da parte autora, em decorrência de transtornos internos de
joelho esquerdo, sugerindo seu afastamento por um ano para a recuperação. Tais conclusões
são compatíveis com o que foi atestado pelo laudo particular apresentado nos autos (Evento
1, LAUDO9), datado em 30/08/2018, que informa inaptidão temporária para o trabalho.

Assim, fixa-se a DCB em 13/12/2019, nos termos da fundamentação supra.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. 

Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para reduzir
a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial deve
ser reduzida para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 82



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 403/726

5001859-70.2018.4.02.5002 500000257002 .V10 JES10769© JES10683

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.
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O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do INSS, para fixar a DCB em 13/12/2019 (um ano após a data da perícia) e reduzir
para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 82

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526


05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 405/726

5001859-70.2018.4.02.5002 500000257002 .V10 JES10769© JES10683

cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$ 100,00 (duzentos
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício
em desconformidade com a decisão judicial, nos termos da fundamentação supra. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios para o INSS.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000257002v10 e do código CRC 5644bfda.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5001454-34.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANESA ONGARATO PUHL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a
concessão de auxílio-doença desde a cessação indevida,  mantendo-o ativo até a realização
da reabilitação profissional do autor, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso, ou,
ainda, em caso de cessação do benefício em desconformidade com a decisão. 

O INSS, em suas razões recursais (Evento 42, RecIno2), alega, em síntese, que
(i) é indevida a determinação de aplicação de IPCA nos atrasados e (ii) devem ser afastadas
ou reduzidas as astreintes aplicadas por atraso na implantação do benefício ou por sua
cessação em desconformidade com a decisão, por falta de razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
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ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

No mais, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES
é no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da
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penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. 

Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade aplicado para reduzir
a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a multa diária fixada na sentença
em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial deve
ser reduzida para o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do INSS, para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como
reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de
eventual cessação do benefício em desconformidade com a decisão judicial, nos termos da
fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o INSS.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000256961v6 e do código CRC 92134019.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001224-89.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JULIMAR PEDRO PIASSI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que acolheu
parcialmente o pedido autoral de concessão de auxílio-doença. Em suas razões recursais
(Evento 38), o INSS alega, em síntese, (i) que não se pode aplicar a decisão do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral
reconhecida, na medida em que não houve seu trânsito em julgado de tal e encontra-se
pendente de análise os embargos de declaração opostos para modulação dos efeitos da
referida decisão; (ii) que o Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral nº 870.947/SE (tema 810), Luiz Fux, proferiu em setembro de 2018 decisão deferindo o
pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que
havia reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 1-F, da Lei nº 9.494/97, no que tange à
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública; (iii) que deve ser reformada
a sentença recorrida para que seja aplicado o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei nº 11.960/09; (iv) a ausência de razoabilidade na prévia fixação de
astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade
de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente; e (v) que o prazo para cumprir a tutela
deve ser alterado para 45 dias. Contrarrazões da parte autora (Evento 42).

VOTO

A impugnação da parte ré limita-se à discussão acerca dos critérios de
atualização monetária e da fixação da multa na sentença.

Sobre os critérios de atualização monetária, o STF, no julgamento do RE
870.947/SE em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.
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Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial.

No tocante à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (500 reais por dia de atraso), pelo que carece reparo e fixação
no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Por fim, mantenho o prazo de 30 dias para o cumprimento da tutela de urgência,
ante o caráter alimentar das prestações.

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar que as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
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correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como reduzir a multa diária aplicada na sentença
para R$ 100,00. Sem custas e condenação em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000226334v12 e do código CRC dceb87c9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5002052-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LEONTINA GONCALVES VALENTIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença com DIB em 09/01/2019
e com DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por
perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do
procedimento de reabilitação. Em suas razões recursais (Evento 28, Reclno2), a
autarquia alega, em síntese, que (i) destaca-se de plano que a sistemática de fixação previa de
DCB com possibilidade de pedir pedido de prorrogação em caso de manutenção da
incapacidade restou validada em sessão de 19/04/2018 pela Turma Nacional de Unificação de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU (PEDIEF nº 0500774-
49.2016.4.05.8305/PE), (ii) é indevido o afastamento da aplicação da lei previdenciária (§§ 8°
e 9° do art. 60 da Lei 8.213/91), (iii) é possível prorrogação do benefício por requerimento do
segurado enquanto perdurar a incapacidade laboral, (iv) é indevida a aplicação do IPCA nos
atrasados, (v) a multa  por descumprimento da tutela fixada, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia, não é razoável e proporcional. Contrarrazões no Evento 31,
CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 06/11/1958 (60 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Cozinheira

DOENÇA: Sobrepeso\obesidade, sedentarismo, tabagismo

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso,  a autora ajuizou ação, em 01/10/2018, alegando que, por ser portadora
de diabetes melitus insulino dependente com complicações neurológicas e HAS de difícil
controle, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de
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cozinheira. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 15/04/2017 (data da
cessação - Evento 1, CCON6). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 08/02/2017
a 31/01/2018 (Evento 9, RSC2).

Com a inicial, a autora apresentou o documento médico, para fins de
comprovação da sua incapacidade:

Laudo médico, elaborado em 26/09/2018, informando que a autora é portadora
de diabetes melitus insulino dependente com complicações neurológicas e HAS
de difícil controle, apresentando sinais de S.V.E no ECG, estando em tratamento
regular, porém sem adequado controle dos níveis tensionais. Pelo quadro clínico
atual está impossibilitada de exercer suas atividades profissionais.

A perícia judicial (Evento 13 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
09/01/2019, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora era
portadora de sobrepeso\obev) sidade, sedentarismo, tabagismo, está com pressão elevada e
temporariamente incapacitada para o seu trabalho habitual. Destacou a perita que (i) não é
possível determinar a data de início da incapacidade e (ii) é possível estimar o prazo de 1 mês
para tratamento e para que a segurada recupere sua capacidade laborativa.

Como se observa, a perícia judicial identificou incapacidade temporária e total
da parte autora, incluindo sua atividade habitual, pelo período de 1 (um) mês. E não há, nos
autos, prova da incapacidade definitiva da incapacidade da autora.

Por outro lado, conforme alega o INSS, nota-se que a sentença realmente não
fixou a DCB, suscitando a inconstitucionalidade de aplicação do prazo previsto
no parágrafo 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91. Entretanto, cumpre registrar que, no julgamento
do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema
representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte
tese: 

Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
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[1], 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." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)
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Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 1 (um) mês para a recuperação da
plena capacidade laborativa, contanto que a autora mantenha acompanhamento médico, com
tratamento medicamentoso e psicoterápico. Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de
DCB e a estimativa pericial, a princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 4
(quatro) meses, a contar da data da perícia (09/01/2019).

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada no laudo pericial já restará superada, uma vez que contada a
partir do exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário.

Deste modo, entendo desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo
que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Por fim, quanto à aplicação de juros e correção monetária, esta TR/ES adota o
posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei
11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de
mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação
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jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Insta registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
que para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o
trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos:

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou
pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à inclusão do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo
das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia que o
processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou
inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.
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O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar a concessão de auxílio-doença desde 09/01/2019 com a fixação da
DCB em 45 dias, contando-se o prazo a partir deste julgado e reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253587v18 e do código CRC ef1b9a3a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001470-85.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROGERIO DIAS CAMARGO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 42, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) houve impugnação
ao laudo pericial, mas não foi determinada a prestação de esclarecimentos pelo perito, o que
acarreta restrição aos princípios do contraditório e da ampla defesa, (ii) a perícia judicial
contraria os laudos particulares apresentados, (iii) a própria autarquia já reconheceu a
incapacidade do recorrente em outras ocasiões, (iv) a perícia identificou limitação de flexão
na mão direita do autor e (v) exerce a atividade de motorista profissional, recolhendo como
contribuinte individual por atuar como de forma autônoma. Contrarrazões do INSS (Evento
46, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 25/9/1967 (51 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: motorista.

DOENÇA: sequela de traumatismo no membro superior direito.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 28/8/2018, alegando que, por ser portador de
fratura consolidada do quinto metacarpo direito e limitação de movimento nos dedos, estaria
total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de motorista. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 7/8/2018 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 10/2/2018 a 7/8/2018 (Evento 1, CNIS12).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) laudo (Evento 1, LAUDO10, p.1), datado em 25/7/2018, atestando pós-
operatório de fratura do quinto metacarpo direito há quatro meses, atualmente com fratura
consolidada e limitação residual para a flexão do quinto dedo direito.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO10, p.2), datado em 6/8/2018, atestando histórico
de fratura no quinto metacarpo direito, encontrando-se  em tratamento fisioterápico; a fratura
já está consolidada, porém há limitação nos movimentos do dedo anelar e mínimo.

(iii) laudos (Evento 1, LAUDO10, p.3 e p.4), datados em 28/5/2018 e
23/7/2018, atestando que se encontra em tratamento fisioterapêutico, para reabilitação
funcional da mão direita.

A perícia judicial (Evento 26, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 23/1/2019,
por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de sequela de traumatismo no membro superior direito, não estava
incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor referiu limitação
funcional da mão direita (dominante), referindo início dos sintomas após a ocorrência de
trauma, sendo diagnosticado com fratura de mão, com indicação de tratamento cirúrgico,
realizado após dois dias, evoluindo com dor e limitação funcional, (ii) ao exame físico,
apresentou-se sem dificuldade aparente para deambular, com hipotrofia discreta do quinto
metacarpo da mão direita com rotação interna, sem perda das marcas digitais
interfalangeanas, com limitação de flexão do quinto quirodáctilo (dedo da mão) de
aproximadamente 50% (voluntário?), (iii) foi constatada incapacidade laborativa total e
temporária entre 21/2/2018 e 21/6/2018, assim como incapacidade parcial (não incluída a
atividade habitual) e permanente a partir de 22/6/2018, considerando  as alterações
encontradas nas radiografias, o trauma sofrido, o tratamento cirúrgico realizado, seu tempo
mínimo de recuperação, o exame físico com hipotrofia e a evolução natural da doença, (iv) a
doença possui etiologia traumática, (v) devido a sequela de traumatismo no membro superior
direito, apresenta incapacidade laborativa parcial para atividades que demandem destreza da
mão direita (ex.: musicista), não estando inclusa a atividade de motorista de caminhão, (vi) a
incapacidade não decorre de agravamento da doença, (vii) não há necessidade de reabilitação,
uma vez que sua incapacidade laborativa não abrange sua função habitual e (vii) a patologia é
permanente, não podendo ser estimada data ou tratamento para recuperação, mas a
incapacidade laborativa não abrange sua função habitual.

Como se observa, a perícia judicial verificou limitação da flexão no quinto dedo
da mão direita, o que acarreta incapacidade laboral para tarefas que demandem destreza do
referido membro. No entanto, o perito concluiu que a inaptidão não abrangeria a atividade
habitual da parte autora, que atua como motorista de caminhão.

Os laudos particulares, por outro lado, informam que, embora a fratura já esteja
consolidada, há limitação residual para a flexão dos dedos anelar e mínimo (Evento 1,
LAUDO10, p.2). Nota-se ainda que o documento em questão atesta a realização de
tratamento fisioterápico em decorrência da restrição dos movimentos e que foi datado na
véspera da cessação do benefício previdenciário, ou seja, em 6/8/2018.
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Pontua-se ainda que a atividade do autor, ao contrário do que indica o expert,
necessita notadamente de destreza das mãos, sobretudo por ser destro, como informa o exame
pericial ao detectar que a mão direita, na qual ocorreu a lesão, é  a dominante. Assim,
considerando o trabalho como motorista de caminhão, não se pode concluir que a
incapacidade não afete seu desempenho.

Portanto, tendo em vista a persistência da limitação funcional para sua atividade
habitual, deve ser prorrogada a concessão do auxílio-doença. 

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
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[1], 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." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, no caso dos autos, o perito, por não considerar a existência de incapacidade
para a atividade habitual do autor, não fixou qualquer estimativa para a recuperação de sua
limitação funcional. Dessa forma, seria aplicável o prazo de 120 dias estabelecido pelo §9º,
do art. 60, da Lei 8.213/1991, contados da data de reativação do auxílio-doença.

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, o
prazo previsto em lei já restará superado. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor
de requerer a prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento
consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais
Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.
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Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da parte
autora, para determinar o restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação indevida, em
7/8/2018, com fixação da DCB em 45 dias a partir deste acórdão. Sem condenação em custas
e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000249223v18 e do código CRC ac316ec7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 86



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 422/726

5000455-81.2018.4.02.5002 500000240299 .V19 JESX51421© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 5000455-81.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE MARCOS THEZOLIN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS a parte autora em face de sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (doc. 16, Evento 35, RecIno1), a autarquia requer, em
síntese, (i) a fixação da DCB, nos termos dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91,
(ii) a não aplicação da multa por descumprimento previamente estipulada, e (iii) o
prequestionamento dos artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei 8.213/91, e artigos
1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, da Constituição Federal. Sem
contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 14/4/1967 (52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: professor de instrumento musical (acordeão).

DOENÇA: lumbago com ciática e lesão degenerativa no joelho esquerdo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 15/6/2018, alegando que, por ser portador
de ESPONDILODISCOARTROPATIA LOMBAR DEGENERATIVA PREDOMINANDO
DE L3 A S1, ABAULAMENTO DISCAL ASSIMÉTRICO EM L3-L4, L4-L5, COM
SINAIS DE RUPTURA DO ANEL FIBROSO COMPRIMINDO A FACE VENTRAL DO
SACO DURAL E REDUZINDO A AMPLITUDE DOS FORAMES NEURAIS,
PRINCIPALMENTE À ESQUERDA, DESVIO ESCOLIÓTICO DE CONVEXIDADE
PARA A ESQUERDA, BURSA RETROCALCÂNEA E PRÉ-AQUILIANA, LESÃO
DEGENERATIVA NO JOELHO ESQUERDO COM PRESENÇA DE OSTEÓFITOS
DIFUSOS E REDUÇÃO SEVERA DO ESPAÇO ARTICULAR, CISTO
ARTROSSINOVIAL NO TORNOZELO ESQUERDO, LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO
NOS PUNHOS COMPATÍVEL COM SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, DOR
CRÔNICA NA REGIÃO DA COLUNA LOMBAR E DO JOELHO ESQUERDO, estaria
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total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de PROFESSOR DE
INSTRUMENTO MUSICAL (ACORDÃO). Requer a concessão de auxílio-doença desde
19/2/2018, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 9/5/2012 a 20/7/2012 (doc. 7, Evento 7, RSC2).

A perícia judicial (doc. 10, Evento 18, LAUDO1), por sua vez, realizada em
29/10/2018, por médico especialista em MEDICINA DO TRABALHO, concluiu que o autor,
sendo portador de LUMABAGO COM CIÁTICA e LESÃO DEGENERATIVA NO
JOELHO ESQUERDO, estava total e temporariamente incapacitado para o labor habitual.
Destacou o perito que (i) a doença não decorre do trabalho exercido ou de acidente de
trabalho, (ii) a data provável de início da doença é 15/2/2018, (iii) o quadro patológico se
agravou ao longo dos anos em razão de labor braçal e posturas inadequadas, (iv) a data
provável de início da incapacidade também é 15/2/2018, (v) a doença consiste em lesão
ortopédica de origem degenerativa em região lombar e joelho esquerdo, (vi) não há
necessidade de assistência permanente de terceiro para as atividades diárias, (vii) o autor está
realizando tratamento, oferecido pelo SUS, com duração prevista de pelo menos mais 1 (um)
ano, para que então possa se submeter a reavaliação, (viii) o autor foi submetido a tratamento
cirúrgico, e (ix) o autor apresenta regular estado geral, com mobilidade de coluna cervical e
lombar prejudicados pela dor, leve/moderada distrofia muscular em musculatura paravertebral
da coluna lombar, dor à palpação na coluna lombar, membro superiores com força e
mobilidade preservada, membro inferior direito com distrofia muscular importante devido a
paralisia infantil, com força reduzida, mobilidade preservada, porém com dor nos
movimentos limítrofes, tornozelo esquerdo com edema e dor à mobilização, deambulação
com lentidão e claudicação moderada.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que a parte autora está
total e temporariamente incapacitada para o trabalho habitual. Atesta o expert, em síntese, que
o início provável das doenças remonta a 15/2/2018, bem como da incapacidade, que o autor
está em tratamento, sendo necessário pelo menos 1 (um) ano para a recuperação da
capacidade laborativa e reavaliação. do quadro clínico. Note-se que não há nos autos
elementos hábeis a infirmar as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos quesitos
formulados de forma clara, precisa e coerente.

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB em 19/2/2018 e
DIP na data da prolação, devendo ser mantido até pelo menos 29/10/2019 e somente podendo
ser cessado após a 29/10/2019 mediante a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou procedimento de reabilitação.

Não obstante, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que 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. 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou a seguinte
tese:
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Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as 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[1], 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."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de, no mínimo, 1 (um) ano para tratamento e
recuperação da capacidade laborativa da parte autora. Dito isso, ante o imperativo legal de
fixação de DCB e a estimativa pericial, fixa-se a data de cessação do benefício em 1 (um)
ano a contar da perícia, ou seja, em 29/10/2019, ficando a critério da parte autora
requerer administrativamente a prorrogação do benefício concedido, caso assim deseje,
conforme disposto na Lei de Benefícios.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade
aplicado para reduzir a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a
multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00
(cem reais).
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No mais, é desnecessário o prequestionamento dos dispositivos mencionados
em recurso, tendo em vista que já foi adotada tese explícita acerca das questões de direitos
tratadas neste acórdão.

Voto por conhecer o recurso da autarquia ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para para (i) fixar a DCB, nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 1
(um) ano a contar da data da perícia judicial, em 29/10/2019, devendo a parte autora requerer
sua prorrogação administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios (ii) reduzir para
R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como (iii) reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício
em desconformidade com a decisão judicial. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000240299v19 e do código CRC ae63bbba.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5005468-64.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SIMONE BACTK (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 27 do Evento 41), a autora alega, em síntese, que (i) a
sentença  contraria as decisões dos tribunais relativas ao auxílio-acidente em função da
toxoplasmose/visão monocular, (ii) ainda que não se tenha reconhecida a incapacidade
laboral, por curto espaço de tempo, para a atividade habitual de lavradora, ficou provado que
houve a redução da capacidade laboral porque é portadora de visão monocular, (iii)  havendo
a redução da capacidade laboral em função de acidente de qualquer natureza, faz-se
necessária a concessão do auxílio-acidente, (iv) no entanto,  o magistrado negou o direito da
parte requerente ao auxílio-acidente e também ao auxílio-doença, (v) a parte segurada
possuiu, na data do requerimento administrativo, incapacidade para o trabalho, já que existia
a doença em atividade na data de tal requerimento, (vi) o perito não fixou a data da
incapacidade e, com isso, retirou  o direito de gozar o benefício de auxílio-doença pelo tempo
que esteve incapaz, (vii) a autarquia não contestou o fato de não se ter sido fixada a data do
início da incapacidade, (viii) o perito foi omisso em fixar a data a incapacidade e os laudos
médicos particulares demonstram que em algum momento esteve em tratamento e afastada de
suas atividade laborais, (ix) no mesmo sentido está o direito ao auxílio-acidente, já que o
perito afirmou,  no quesito 4, que houve redução da visão  a ponto de torná-la com visão
monocular, (x) a literatura tem considerado como cegueira quando o valor de acuidade visual
é pior que 0,05 (20/400) e (xi) possui visão monocular e, portanto, tem também direito ao
auxílio-acidente. 

DATA DE NASCIMENTO: 24/9/1988 (30 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora

DOENÇA: cegueira em olho esquerdo (visão monocular)

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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No caso, a autora ajuizou ação, em 4/7/2018, alegando que, por ser portadora de
CEGUEIRA EM OLHO ESQUERDO (VISÃO MONOCULAR), estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a
concessão de auxílio-doença e sua posterior conversão em auxílio-acidente desde a DER em
13/4/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 24/2/212 a 9/4/2012 (doc. 21 do
Evento 20).

Com a inicial, o autor/a autora apresentou os seguintes documentos médicos
(em ordem de juntada):

(i) resultado de exame datado em 17/5/2018 atestando ser portadora de
toxoplasmose;

(ii) laudo médico, subscrito em 14/5/2018 por médico oftalmologista, atestando
que ela foi antendida, pela primeira vez, em 2012, com toxoplasmose ocular no olho esquerdo
e com acuidade visual sem correção de 20/200, que não melhorava com a correção (lentes
corretoras), foi iniciado tratamento e houve regressão do processo infeccioso e inflamatório,
mas não houve melhor da acuidade visual, no decorrer de 2013, apresentou quadro de
reativação e, em 2015, novo quadro de atividade com queda da visão para menos que 20/400
no olho esquerdo, hoje o o olho esquerdo apresenta baixa acuidade visual severa (cegueira
legal) devido à cicatriz de coriorretinite na região macular;

(iii) laudo médido, subscrito em 15/12/2016 por oftalmologista, atestando que
ela estaria com lesões de coriorretinite secas sem exsudar, sendo que a lesão que cicatrizou
por último no olho esquerdo atingiu a área da mácula causando baixa visão severa (20/400),
sendo orientada a comparecer trimestralmente ou caso perceba queda da visão e/ou aumento
das moscas volantes tanto no olho esquerdo como no olho direito.

A perícia judicial (doc. 15 do Evento 13), por sua vez, elaborada em 24/8/2018,
por médico especialista em oftalmologia, concluiu que  autora, embora fosse portadora de
BAIXA ACUIDADE VISUAL EM OLHO ESQUERDO, não estava incapacitada para o
trabalho habitual. Destacou o perito que (i) a acuidade visual em olho direito é de 20/20 e em
olho esquerdo é de 20/400, apresentando cicatriz prévia de coriorretinite em olho esquerdo, e
(iii) não possui limitação para o labor habitual de lavradora. 

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou a petição (doc. 19 do Evento 19) aduzindo que o perito teria se
omitido sobre diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum
questionamento.

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante total para a atividade de lavradora,
pois, assim como a perícia, sinalizam a existência de visão monocular (cegueira no olho
esquerdo). 
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A jurisprudência já firmou o entendimento de que a visão monocular, por si só,
não impede o exercício da atividade de agricultor/lavrador (TRF4, AC 5023053-
19.2018.4.04.9999, DJ 18/10/2018). Não comprovadas outras especificidades no caso
concreto, e sendo a autora capaz para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
não tem lugar a concessão dos benefícios por incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258011v16 e do código CRC 556d81b4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5008306-77.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RENI MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (RecIno1), a autora requer, em síntese, (i) a nulidade ou reforma da sentença,
com a concessão do benefício pleiteado, ou, (ii), subsidiariamente, a conversão do julgamento
em diligência a fim de que seja realizada nova perícia na área de reumatologia. Contrarrazões
de Evento 44, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 11/4/1964 (55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: faxineira (diarista).

DOENÇA: dor crônica decorrente de fibromialgia, transtorno afetivo bipolar
(com predominância de sintomas depressivos).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação em 13/8/2018 alegando que, por ser portadora de
FIBROMIALGIA, OSTEOARTROSE, OSTEOPENIA, ESCOLIOSE LOMBAR,
TRANSTORNO BIPOLAR e DEPRESSÃO, estaria total e definitivamente incapacitada para
realizar a atividade habitual de FAXINEIRA. Requer a concessão de benefício por
incapacidade desde 6/11/2013. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 5/3/2013 a
6/11/2013, 25/7/2017 a 25/9/2017 (doc. 25, Evento 30, OUT2).

Com a inicial, dentre outros, a autora apresentou os seguintes documentos
médicos:

(i) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 31/3/2018, informando
osteofitose e escoliose lombar incipiente;
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(ii) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 23/3/2018, informando
fibromialgia, depressão, osteoartrite em coluna lombar;

(iii) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 25/1/2017, informando
fratura do ombro;

(iv) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 13/9/2017, informando
fibromialgia com dor internsa, reiniciado tratamento medicamentoso e reabilitativo;

(v) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 27/6/2016, informando
artralgia crônica, osteofitose, lordose lombar, osteopenia, dificuldade em realizar atividades
físicas;

(vi) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 26/4/2016, informando
fibromialgia, depressão, dor crônica de difícil controle, limitação de atividades da vida diária;

(vii) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, datado de 5/11/2015, informando
tratamento de fibromialgia e depressão, uso de antidepressivos, necessidade de atividade
física, paciente ainda sintomática;

(viii) laudo de doc. 4, Evento 1, EXMMED3, sem data, informando
fibromialgia, depressão, em tratamento com reumatologista, psicólogo e psiquiatra, em uso de
antidepressivos, necessidade de atividade física regular e contínua para o tratamento, paciente
ainda muito sintomática, sem melhora das dores, paciente sem condições para o trabalho;

(ix) laudo de doc. 4, Evento EXMMED3, datado de 31/10/2014, informando
fibromialgia muito sintomática, depressão, osteoartrose de coluna lombar, paciente
sintomática refratária às medicações antidepressivas e analgésicas, agravda com atividades
laborais;

(x) laudo de doc. 4, Evento EXMMED3, datado de 5/3/2013, informando
fibromialgia muito sintomática, osteoartrose de quadril bilateral, depressão em
acompanhamento com psiquiatra, dor muscular difusa refratária a antidepressivos,
administração de analgésico opioide, por refratabilidade;

(xi) laudos de doc. 4, Evento EXMMED3, datados de 30/7/2013, 24/9/2013 e
4/10/2013, informando fibromialgia e depressão muito sintomáticos, em uso de
medicamentos, acompanhamento com psiquiatra, e psicólogo, sintomas muito refratários,
agravados com o trabalho;

(xii) laudo de doc. 4, EXMMED3, datado de 18/12/2014, informando
tratamento psiquiátrico por sintomatologia compatível com transtorno bipolar, fase depressiva
com sintomas psicóticos; autora com tendência ao isolamento social, tristeza imotivada,
ansiedade, medo, fobias, perdas de consciência, déficit de memória, diminuição da iniciativa,
alterações cognitivas, lentificação da psicomotricidade e distúrbios psicossomáticos (dor
crônica com características fibromiálgicas, artralgia generalizada), paciente incapaz para o
trabalho, com prognóstico reservado, sugestão de afastamento das atividades profissionais por
tempo indeterminado;
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(xiii) laudo de doc. 4, EXMMED3, datado de 30/3/2016, informando osteopenia
(baixa massa óssea), alterações densitométricas (possivelmente degenerativas) no segmento
lombar;

(xiv) laudo de doc. 4, EXMMED3, datado de 24/9/2016, informando tendão do
supraespinhoso com espessura aumentada e ecotextura heterogênea, tendinose; articulação
acrômio-clavicular com sinais degenerativos, osteofitose de bordas e derrame articular,
osteoartrite;

(xv) laudo de doc. 4, EXMMED3, datado de 5/12/2017, informando redução do
espaço discal L5-S1, acentuação da lordose lombar, esclerose sacroilíaca superiormente à
esquerda, flebólitos pélvicos;

(xvi) laudo de doc. 4, EXMMED3, datado de 26/6/2018, informando osteopenia
(baixa massa óssea);

(xvii) laudo de doc. 4, EXMME3, datado de 24/8/2018, informando
fibromialgia sintomática, osteoartrise de ombros, coluna lombossacra, pelve, além de
histórico de depressão; atividade laboral com carga provocadora de gatilho em poliartralgia e
dor muscular difusa.

A perícia judicial (Evento 24, LAUDO1), por sua vez, realizada em 17/1/2019,
concluiu que a autora, embora fosse portadora de HISTÓRICO DE DOR CRÔNICA
DECORRENTE DE FIBROMIALGIA, DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO AFETIVO
BIPOLAR (COM PREDOMINÂNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS), não estava
incapacitada para o trabalho habitual. Destacou a perita que (i) o achado ao exame
ultrassonográfico reflete um estado inflamatório antigo em ombro direito (2016) sem
sintomatologia atual detectável, (ii) não há limitações funcionais ao desempenho da atividade
habitual, (iii) não há risco de agravamento do quadro clínico se a autora continuar a exercer a
atividade habitual, (iv) não há necessidade de assistência permanente de terceiro para as
atividades diárias.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou petição (doc. 27, Evento 33, PET1), aduzindo que a perita teria se
omitido/equivocado sobre algumas questões, mas a perícia não se omitiu ou equivocou a
respeito de nenhum questionamento relevante para a resolução da controvérsia.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que não há
incapacidade para o trabalho habitual com faxineira diarista. Atesta a expert, em síntese, que
não há limitações funcionais ao trabalho habitual, não há risco de agravamento do quadro
clínico pelo trabalho e não há necessidade de assistência de terceiro para as atividades
diárias. 

Não há nos autos elementos hábeis a infirmar a conclusão da perita
judicial, que respondeu aos questionamentos formulados de forma clara, precisa e
exauriente, após exame físico e análise de laudos pretéritos. Ademais, não há laudo
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particular recente que indique incompatibilidade entre o trabalho e o quadro clínico, apenas
laudo de 18/12/2014 e laudo sem data, que sugerem o afastamento do trabalho, mas não
bastam para ratificar as alegações autorais. Dito isso, não se sustenta o requerimento de
nulidade ou reforma da sentença.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

 STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Quanto ao requerimento de perícia por especialista (reumatologista), a TNU já
sedimentou o entendimento segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser
validamente realizada por médico não especialista na moléstia que acomete o segurado
(PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ
9/8/2010), sendo necessária verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do
cotejo entre a natureza da patologia alegada e a qualificação do perito. No caso, as
enfermidades das quais a autora é portadora, em regra, são passíveis de avaliação por médico
generalista, sendo que, além disso, a perita designada demonstrou conhecimento suficiente
para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não demonstrou falta ou vício significativo na perícia realizada no curso da instrução.
Trata-se, portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo
caráter desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido
processo legal.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos (Evento 14, DESPADEC1).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000231101v28 e do código CRC 9ebfce0e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5016349-03.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ONELIA HOFFMANN LIEBE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 34, RecIno1), a autora alega, em síntese, que (i) houve pedido para a
realização de nova perícia e seu indeferimento configura cerceamento de defesa, (ii) não é
razoável que em 3/4/2017 a perícia tenha constatado que a autora encontrava-se sem
condições para o trabalho e em 19/11/2018, pouco mais de um ano depois, não tenha
detectado incapacidade, sendo que sequer houve submissão a fisioterapia e (iii) é portadora de
ciatalgia lombar, (iv) as duas perícias, realizadas pelo mesmo médico, se contradizem.
Contrarrazões do INSS (Evento 37, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 4/1/1967 (52 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavradora.

DOENÇA: alterações degenerativas discais cervicais.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 16/11/2018, alegando que, por ser
portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral e espondiloartrose lombar, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de lavradora. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 5/11/2018 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 8/6/2016 a 5/11/2018 (Evento 19, OUT2).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) perícia judicial (Evento 1, OUT9), datada em 3/4/2017, referente a concessão
de benefício anterior, informando inaptidão laboral por apresentar quadro de ciática
sintomático, existindo limitação temporária para trabalhar agachada e com sobrecarga
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lombar e nos membros inferiores.

(ii) laudo (Evento 1, LAUDO10, p.3), datado em 14/11/2018, atestando que
seria portadora de cervicobraquialgia e lombociatalgia, evidenciando abaulamento de C5-C7
e protusão de C3-C5 ao exame de ressonância da coluna cervical, bem como abaulamento de
L4-L5 e protusão em L1-L4, ao exame de ressonância da coluna lombar; no momento, não
tem condições de exercer suas funções profissionais.

(iii) laudo (Evento 27, OUT2), datado em 13/2/2019, atestando que seria
portadora de espondilose lombar e discopatia degenerativa, com discreto abaulamento discal
assimétrico de L1-L2, abaulamento discal difuso e assimétrico em L3-L4, com protusão
foraminal esquerda, comprimindo a raiz emergente de L3, com discreto abaulamento discal
de L4-L5, fazendo impressão na face ventral do saco dural e insinuando-se nas porções
inferiores dos forames de conjugação, com discopatia em L5-S1, com discretas alterações e
discreta redução do espaço articular nas interapofisárias posteriores, com pequena sinovite
bilateral, em L4-L5 e L5-S1.

Registre-se que os demais documentos (Evento 1, LAUDO10, p.1-2 e 4-6) são
contemporâneos ao período em que a autora recebeu o benefício por incapacidade, sendo
insuficientes para a comprovação da continuidade do estado incapacitante à época do pedido
de auxílio-doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
19/11/2018, por médico especialista em Ortopedia e Traumatologista, concluiu que a autora,
embora fosse portadora de alterações degenerativas discais cervicais, sem compressão
radicular, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i) o autor
apresentou queixa de dor cervical, (ii) existem alterações degenerativas discais cervicais, sem
compressão radicular, (iii) ao exame da coluna cervical, apresentou dor na musculatura
cervical e elevador da escápula, compatível com dor miofacial, com ausência de contratura
muscular paravertebral, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de
movimento da coluna cervical livre, sem restrições, com membros superiores tróficos e
simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em
ambos os membros, com reflexos tricipital e estiloradial presentes, normais e simétricos
bilateralmente, com sensibilidade dos membros superiores mantida e teste de
Spurling negativo, (iv) ao exame das mãos, apresentou membros superiores tróficos, sem
sinais de desuso, com região tênar e hipotênar trófica, simétrica e sem alteração de pele e
fâneros, sem crepitação, calor ou rubor local (ausência de sinais inflamatórios agudos),
derrame articular, massas ou tumorações à palpação da articulação do punho e dedos, com
arco de movimento livre no punho, metacarpo-falangeano e inter-falangeano proximal e
distal, com força de membros superiores grau 5 (vence a gravidade e resistência), com teste
de Tinel negativo no território do nervo mediano, sem sinais de distrofia simpátio-reflexa de
Sudek e com testes de Phalen e Kiloh-nevin negativos, (v) ao exame da coluna lombar, entrou
deambulando sem claudicação, descendo e subindo da maca sem auxílio, com ausência de
contratura muscular paravertebral, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso,
com arco de movimento livre, sem restrições, com membros inferiores tróficos e simétricos,
sem sinais de desuso, com força muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos
os membros, com reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente,
com sensibilidade dos membros inferiores mantida e teste de Lasègue negativo, (vi) a
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avaliação foi baseada no exame físico, laudos médicos e exames complementares, (vii) foi
apresentada ultrassonografia, atestando neuropatia do nervo mediano, e ressonância
magnética cervical, informando discopatia degenerativa, sem compressão radicular ou
medular, com alterações degenerativas articulares incipientes, (viii) o exame de
ultrassonografia não é capaz de atestar sobre neuropatias, mas somente sobre alterações de
espessura e ecogenicidade do nervo, sendo incompatível para firmar diagnóstico de transtorno
de condução, (ix) há aptidão para exercer sua atividade habitual como lavradora, pois não
apresenta sinais de radiculopatia em curso ou sinais clínicos de compressão periférica do
nervo mediano, (x) não existem limitações funcionais ao labor habitual e (xi) não há
incapacidade.

Como se observa, a perícia constatou que não há incapacidade atual da parte
autora, uma vez que, apesar de apresentar alterações degenerativas discais cervicais, estas não
acarretam compressões radiculares e, consequentemente, quadro álgico capaz de ensejar
inaptidão laboral.

Percebe-se que o primeiro benefício concedido à autora foi motivado pelo
surgimento de sintomas do quadro de ciática, o que a incapacitou temporariamente, havendo
recomendação para evitar sobrecarga sobre a região lombar.

No entanto, ao exame pericial atual, não foram detectadas quaisquer alterações
significativas na região da coluna lombar. O único ponto que merece destaque foi o relato de
dor na musculatura cervical e à elevação da escápula, que seria compatível com dor
miofascial (dor muscular), tanto que o perito relatou a existência de alterações degenerativas
cervicais, as quais não ocasionam incapacidade no momento.

O exame de ressonância magnética mais recente apresentado pela parte autora
(Evento 27, OUT2), datado em 13/2/2019, revela abaulamentos na região da coluna lombar,
reiterando, a todo tempo, que os desvios verificados são discretos, tratando-se, portanto, de
alterações insuficientes para caracterizar a alegada incapacidade.

Pontua-se que, ao contrário do que indica a parte autora em suas razões
recursais, a regressão da doença é um acontecimento possível, tanto que o perito, no primeiro
exame realizado (Evento 1, LAUDO10, p.3), que ensejou a concessão do benefício anterior,
destacou que a incapacidade possuía caráter temporário apenas, sendo, dessa maneira, um
quadro álgico passível de alteração.

Quanto ao requerimento de nova perícia médica, ressalta-se que o perito
designado pelo juízo é especialista nas áreas de Ortopedia e Traumatologia e, além
disso, demonstrou o conhecimento necessário para analisar as alegadas limitações funcionais
e a capacidade laborativa da parte autora, esclarecendo os laudos e exames que embasaram
suas conclusões e, ainda, avaliando detidamente a parte autora durante o exame físico
realizado no ato pericial.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
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portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade. No caso, embora a autora apresente
alterações degenerativas na coluna, estas não têm acarretado quadro álgico que caracterize
incapacidade laboral atualmente.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos (Evento 3, DESPADEC1).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000255772v16 e do código CRC 326f5a59.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5001283-77.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILO ALBERTO MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (Evento 30, RecIno1), a autarquia requer, em síntese, (i) a
fixação da DCB, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91; (ii) a revogação
da multa processual previamente estipulada, (iii) a aplicação da TR como índice de correção
monetária, conforme o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º
11.960/2009, (iv) caso não acolhido o pedido anterior, a correção monetária com base na
TR (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/09) até 20/09/2017, data
do julgamento do RE 870.847, e, após tal data, com base no INPC, em se tratando de
condenação com verbas de natureza previdenciária (art.41-A na Lei n.8.213/91, incluído pela
Lei nº 11.430/2006), afastando-se o IPCA-E, e, (v) caso mantida a condenação, o
prequestionamento dos artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei n.º 8.213/91, e
artigos 1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, todos da Constituição
Federal. Contrarrazões de Evento 35, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 14/2/1975 (44 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: trabalhador rural.

DOENÇAS: dor articular, outras artrites reumatoides soropositivas (dependem
de confirmação por exames complementares).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 15/8/2018, alegando que, por ser portador de
ARTRITE REUMATOIDE, COM COMPLICAÇÕES EM PÉS E PUNHO, ENTRE
OUTROS SINTOMAS, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual de TRABALHADOR RURAL. Requer a concessão do benefício por incapacidade
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auxílio-doença desde 14/6/2018, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 31/10/2007 a 20/2/2008, de 3/5/2017 a
25/9/2017 e de 21/2/2018 a 14/6/2018 (Evento 8, RSC2).

A perícia judicial (Evento 13, PERÍCIA1), por sua vez, realizada em
29/10/2018, por médico especialista em MEDICINA DO TRABALHO, concluiu que o autor,
sendo portador de DOR ARTICULAR e OUTRAS ARTRITES REUMATOIDES
SOROPOSITIVAS (dependem de confirmação por exames complementares), estava total e
temporariamente incapacitado para o trabalho habitual por 6 (seis) meses. Destacou o perito
que (i) o autor apresenta bom estado geral, mobilidade normal de coluna cervical e lombar,
membros superiores e inferiores com força e mobilidade preservados, queixa de dor em pé
direito, deambulação normal, (ii) o quadro patológico consiste em transtornos de coluna e
doença reumática, (iii) não há comprovação de que as doenças decorram do trabalho exercido
ou de acidente de trabalho, (iv) a data provável de início das doenças é 1/3/2018, bem como
da incapacidade, (v) houve agravamento do quadro patológico (progressão), (vi) não há
necessidade de assistência permanente de terceiro para as atividades diárias, (vii) o autor
realiza tratamento, com duração prevista de 6 (seis) meses, (viii) não houve tratamento
cirúrgico, nem há previsão para tanto, (ix) o tratamento realizado é oferecido pelo SUS.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que o autor está total e
temporariamente incapacitado para o labor habitual como trabalhador rural. Atesta o expert,
em síntese, que a data provável de início das doenças e da incapacidade é 1/3/2018 e que o
autor realiza tratamento, com duração estimada em 6 (seis) meses. Note-se que não há nos
autos elementos hábeis a infirmar as informações prestadas pelo perito, que respondeu aos
quesitos formulados de forma clara, precisa e coerente.

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB em 14/6/2018
e DIP na data de sua prolação, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade
por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do
procedimento de reabilitação.

Não obstante, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina,
in terminis, que 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.

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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;
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b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação
da MP nº 767/2017[1], 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." (Data
do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018).

Ora, o expert estimou prazo de 6 (seis) meses para a recuperação da plena
capacidade laborativa. No entanto, considerando que, ao momento do trânsito em julgado
deste acórdão, a data de recuperação estimada no laudo pericial já está há muito superada,
uma vez que contada a partir do exame pericial, evoca-se o entendimento
consolidado no Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais
Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a
sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a
permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está
incapaz.

Dessa forma, fixa-se a DCB em 45 dias da prolação deste acórdão, a fim de
resguardar o direito da autora de requerer a prorrogação administrativa do benefício.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade
aplicado para reduzir a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a
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multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00
(cem reais).

Sobre os critérios de atualização monetária, o STF, no julgamento do RE
870.947/SE em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização
mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se
orienta e é revisado periodicamente observando as determinações/entendimento
jurisprudencial.

No mais, é desnecessário o prequestionamento dos dispositivos mencionados
em recurso, tendo em vista que já se adotou tese explícita acerca das questões de direito
tratadas neste acórdão.
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar DCB em 45 dias a contar da prolação deste acórdão, e reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa
diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade
com a decisão judicial. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000233827v33 e do código CRC 0e8b00ec.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5001812-96.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSANGELA MARIA DA CRUZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por
invalidez. Em suas razões recursais (doc. 22, Evento 29, RecIno1), a autarquia requer, em
síntese, (i) a fixação da DCB, nos termos dos parágrafos 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91,
(ii) a não aplicação da multa por descumprimento previamente estipulada, e (iii) o
prequestionamento dos artigos 59 e 60, caput e §§ 8º e 9º, ambos da Lei 8.213/91, e artigos
1º, IV, 5º, caput e inciso I, 194, III, e 201, caput e inciso I, da Constituição Federal.
Contrarrazões de doc. 24, Evento 34, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 12/6/1983 (36 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: vendedora.

DOENÇAS: fibromialgia, transtorno misto ansioso e depressivo.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 19/9/2018, alegando que, por ser portadora
de QUADRO DE ALTERAÇÕES DO SONO, DESCONTROLE EMOCIONAL,
TAQUICARDIA, DISPNÉIA, DESÂNIMO, CANSAÇO, TRISTEZA, ANGÚSTIA,
CHORO, PESSIMISMO, APERTO NO PEITO, PREOCUPAÇÕES EXCESSIVAS, FALTA
DE PRAZER NO DIA A DIA, SENTIMENTOS DE CULPA, INSÔNIA, TREMORES,
INSEGURANÇA, DESATENÇÃO, BAIXA AUTOESTIMA, AUSÊNCIA DE
PERSPECTIVA EM RELAÇÃO AO FUTURO, APREENSÃO, DORES
GENERALIZADAS NO CORPO (MIALGIAS), estaria total e definitivamente incapacitada
para realizar a atividade habitual de VENDEDORA. Requer a concessão de auxílio-
doença desde 8/2/2018, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 18/2/2015 a 13/10/2017 (doc. 15, Evento 7, RSC2).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 92



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 444/726

5001812-96.2018.4.02.5002 500000231864 .V33 JESX51421© JES10683

A perícia judicial (Evento 12, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
19/12/2018, por médica especialista em MEDICINA DO TRABALHO, concluiu que a
autora, sendo portadora de FIBROMIALGIA e TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E
DEPRESSIVO, estava total e temporariamente incapacitada para o trabalho habitual.
Destacou a perita que (i) a autora se apresenta com atitude apática, déficit de memória e
humor "chorando", (ii) as doenças não decorrem do trabalho exercido ou de acidente de
trabalho, (iii) a fibromialgia está relacionada com depressão, mas ainda não tem uma causa
definida, (iv) a gênese do transtorno do pãnico geralmente está relacionada a predisposição
genética e evento traumático, (v) a data provável de início das doenças remonta a 2015, (vi) a
data provável de início da incapacidade é 23/2/2015, (vii) a incapacidade remonta à data de
início das doenças, (viii) havia incapacidade entre a data de indeferimento ou da cessação do
benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial, (ix) a autora está realizando
tratamento, com previsão de duração por tempo indeterminado, (x) não foi realizado
tratamento cirúrgico e não há previsão para tanto, (xi) o tratamento realizado é oferecido pelo
SUS, e (xii) o tempo estimado de recuperação da capacidade laborativa e posterior
reavaliação é de 1 (um) mês.

À análise. A conclusão da perícia judicial é no sentido de que a parte autora está
total e temporariamente incapacitada para o labor habitual como vendedora. Atesta a expert,
em síntese, que o início provável das doenças remonta a 2015, bem como da incapacidade
(23/2/2015), e que a autora está em tratamento, sendo necessário 1 (um) mês para a
recuperação da capacidade laborativa e a reavaliação do quadro clínico. Note-se que não há
nos autos elementos hábeis a infirmar as informações prestadas pela perita, que respondeu aos
quesitos formulados de forma clara, precisa e coerente.

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, desde a cessação
indevida e com DIP na data de sua prolação, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento
do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação.

Não obstante, o §8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios) determina,
in terminis, que 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.

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no
julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema
representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar 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, a
Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
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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." (Data
do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018).

Ora, a expert estimou prazo de 1 (um) mês para a recuperação da plena
capacidade laborativa. No entanto, considerando que, ao momento do trânsito em julgado
deste acórdão, a data de recuperação estimada no laudo pericial já está há muito superada,
uma vez que contada a partir do exame pericial, evoca-se o entendimento consolidado no
Enunciado n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª
Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a
sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a
permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está
incapaz.

Dessa forma, fixa-se a DCB em 45 dias da prolação deste acórdão, a fim de
resguardar o direito da autora de requerer a prorrogação administrativa do benefício.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00
(cem reais) por dia de atraso no cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Além disso, conquanto a cessação do benefício seja um evento futuro, não
havendo, por hora, qualquer lesão a direito do recorrente com a multa fixada, não há óbice à
sua fixação na sentença, a teor do art. 537 do Código de Processo Civil, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. Portanto, utilizando-se o mesmo critério de razoabilidade
aplicado para reduzir a multa por atraso no cumprimento da antecipação de tutela, a
multa diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em
desconformidade com a decisão judicial deve ser reduzida para o valor de R$ 100,00
(cem reais).
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No mais, é desnecessário o prequestionamento dos dispositivos mencionados
em recurso, tendo em vista que já foi adotada tese explícita acerca das questões de direitos
tratadas neste acórdão.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar DCB em 45 dias a contar da prolação deste acórdão, e reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela, bem como reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa
diária fixada na sentença em razão de eventual cessação do benefício em desconformidade
com a decisão judicial. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000231864v33 e do código CRC c2b6f6a2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5010038-93.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VILSON FERREIRA LEITE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 30, Reclno1), o autor alega, em síntese, que (i) é portador de
COXARTROSE (CID10 M16) e POLIARTROSE (CID10 M15), e teve seu benefício de
auxílio-doença cessado no dia 16 de julho de 2018, após passar por uma perícia designada
pela referida Autarquia, (ii) a incapacidade não está adstrita à comprovação de ordem
exclusivamente médica, mas compreende um complexo juízo a respeito da possibilidade
fática e concreta de a segurada retirar do próprio trabalho renda suficiente para manter sua
própria subsistência e a de sua família, (iii) no caso em tela, o perito judicial assegurou que as
doenças as quais acometem o Recorrente não o incapacitam para as atividades
laborais, porém, pautando-se na análise das circunstâncias pessoais da Recorrente, verifica-se
que certamente a permanência no trabalho encontra-se prejudicada, uma vez que ele não tem
condições reais de exercer as atividades profissionais compatíveis com seu grau de instrução
e a doença que o acomete, o que o impede de dispor de meios para ter uma subsistência com
o mínimo de dignidade e para custear seus eventuais tratamentos médicos, (iv) se a
enfermidade que justificou a concessão do benefício se mantém desde a época em que foi
suspensa, ante a inexistência de recuperação, impossibilitando o Recorrente de trabalhar, há
de ser restabelecido o benefício anteriormente concedido, (v) o recorrente apresenta
patologias que o impedem de continuar a exercer suas atividades laborais, (vi) o laudo
médico pericial é omisso e contraditório, uma vez que, apesar de confirmar as patologias do
autor, o considera capaz de exercer sua atividade habitual de instrtutor de escola.
Contrarrazões no Evento 32, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 10/03/1968 (51 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Instrutor de trânsito em autoescola

DOENÇA: Coxartrose e poliartrose

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 04/09/2018, alegando que, por ser portador de
coxartrose e poliartrose, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade
habitual como instrutor de trânsito. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde
16/07/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 20/01/2016 a
30/07/2018 (Evento 20, OUT1).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 14/06/2018, informando que o autor está em
acompanhamento devido artrose do quadril com dificuldade de deambular e de realizar suas
atividades laborativas. Aguardando cirurgia corretiva.

(ii) Laudo médico, elaborado em 09/08/2018, informando que o autor é portador
de coxartrose severa direita com grande osteofitose acetabular que limita o arco de
movimento e apresenta dor intensa limitante e incapacitante. Necessita de artroplastia total
quadril e direita porém é muito novo (50 anos) para realização deste procedimento e mesmo
que faça o procedimento cirúrgico, não poderá realizar atividade laboral com esforço físico.
Deve evitar pegar peso e fazer esforço físico, bem como permanecer longos períodos em
posição ortostática. Sem condições de trabalho por tempo indeterminado.

(iii) Radiografia da Bacia AP + Axial do quadril direito

(iv) Radiografia Digital da Bacia

A perícia judicial (Evento 14 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
13/12/2018, por médico especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor
era portador de coxoartrose em membro inferior direito, possuía restrição funcional parcial e
temporária para atividades que necessitem de carga sobre os membros inferiores, com
demanda física moderada/intensa, mas não estava incapacitado para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) o autor é portador de coxoartrose avançada em membro inferior
direito, (ii) conforme avaliado no exame pericial e nos documentos médicos presentes nos
autos do processo, o reclamante possui importante restrição de movimentos do membro
afetado, com necessidade de submeter-se a cirurgia ortopédica de artroplastia, entretanto,
devido à idade, é necessário que aguarde para realizar procedimento (normalmente em
idosos), (iii) do ponto de vista ortopédico, verifica-se limitação de caráter parcial e
temporária para atividades que necessitem de carga sobre os membros inferiores, com
demanda física moderada/intensa, o que pode culminar em piora funcional do segmento
acometido, (iv) o periciando apresenta formação de ensino médio completo e atividade
laborativa de instrutor de autoescola, o que confere condições de exercer todas as funções
inerentes ao seu ofício, não havendo, portanto, incapacidade para tal.
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Pela leitura do parecer do perito, nota-se que está comprovada a restrição de
movimentos no quadril e a limitação do autor para atividades que necessitem de carga sobre
os membros inferiores, com demanda física moderada/intensa. Ora, o autor é instrutor de
autoescola e sua atividade habitual depende de movimentação do quadril e de movimentos
para frear e acelerar o carro. 

Além disso, ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, são
suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante. O laudo médico, elaborado em
14/06/2018 atesta dificuldade de deambular e de realizar suas atividade laborativas e o laudo
médico, elaborado em 09/08/2018, atesta dor intensa e incapacitante e incapacidade por
tempo indeterminado.

Por outro lado, e sob análise da súmula 47 da TNU,  verifica-se que o autor não
tem idade avançada, possui 51 anos de idade, possui boa escolaridade e que seu estado
incapacitante somente acarretou limitações parciais para atividades que exijam movimentação
no quadril.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019, firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar
o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à
reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A
análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de
incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde a data de cessação do benefício
(30/07/2018) até, pelo menos, durante o período em que o autor estiver participando
do processo de reabilitação profissional para atividade compatível com o seu estado clínico,
ou em caso de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, sendo que, em
qualquer das situações acima, o benefício deverá ser mantido ainda de acordo com o prazo do
§ 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000259055v20 e do código CRC 17b1c6ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5004145-87.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VALTAIR DE SOUZA BOREL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que
indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem a resolução de mérito. Em suas razões recursais
(doc. 14 do Evento 14), o autor alega, em síntese, que (i) percebia o auxílio-doença (NB
619.123.961-4) desde 27/06/2017, tendo sido cessado em 09/08/2018 sem a apresentação de
pedido de prorrogação, (ii) em virtude da ausência do referido pedido, a sentença entendeu
que não estaria configurado o interesse de agir, devendo o segurado enfermo realizar novo
requerimento administrativo, (iii) a cessação do benefício pelo INSS já é suficiente para
caracterizar o interesse de agir, eis que o exaurimento da via administrativa é desnecessário
ao exercício do direito de ação, (iv) o próprio ato de cessação demonstra a pretensão resistida
da Administração, que dá abertura à proteção judicial do direito social em jogo, (v) tal
entendimento restou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350
(RE 631240/MG), ou seja, se o segurado ajuizasse mandado de segurança visando a discutir a
ilegalidade da cessação pelo mecanismo da alta programada, haveria interesse de agir, (vi) o
que se conclui é que não parece minimamente aceitável que a ausência de pedido de
prorrogação nos prazos instituídos pelo INSS acabe por significar concordância tácita e
irretratável da cessação do benefício, afastando a possibilidade de controle judicial do ato
administrativo e fulminando-se o direito do segurado (ao recebimento das parcelas pretéritas,
por exemplo), de sorte que o entendimento do juízo ad quo viola o direito de acesso à justiça
(art. 5º, XXXV, CF/88), sobretudo considerando que  é pessoa humilde, com baixa instrução
escolar, de forma que sempre desempenhou o ofício de vigilante, e (vii) também não pode ser
prejudicado pela demora na análise do direito ao benefício a que tem direito, uma vez que
acometido de graves patologias incapacitantes (histórico de carcinoma epidermoide de
orofaringe, sendo submetido a tratamento cirúrgico e radioterapia, com sequelas do
tratamento). Contrarrazões de doc. 15 do Evento 17.

VOTO

A sentença indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem a resolução de mérito,
sob os seguintes fundamentos:

(...) Trata-se de ação ordinária em que a parte autora busca a percepção do
benefício previdenciário indicado na exordial.

Verifico, no entanto, que, nos moldes do despacho retro (Evento 3), não há nos
autos a demonstração de que o pedido aqui formulado tenha sido efetivamente
submetido à Administração. Intimada para comprovar a existência de pedido de
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prorrogação do benefício em questão (Evento 5), a parte autora quedou-se
inerte (Evento 6).

Ora, se o segurado não exerce seu direito potestativo de requerer à autarquia
previdenciária uma nova avaliação de seu quadro clínico, ele deixa de levar ao
conhecimento do INSS os elementos fáticos que justificariam uma eventual
prorrogação do benefício.

Logo, nos benefícios cessados por simples alta programada, não há pretensão
que tenha sido efetivamente resistida pelo INSS, pura e simplesmente porque o
segurado não se dignou a submeter esta nova situação fática à análise da
autarquia, como lhe era facultado.

E não havendo pretensão resistida, não há lide, a qual sabidamente é essencial à
caracterização do interesse de agir.

Em sendo assim, há de se reconhecer que a pretensão deduzida nesta ação
não foi devidamente apresentada em âmbito administrativo, realidade que,
nos moldes da jurisprudência do STF, impõe a extinção do feito pela
ausência de interesse de agir:

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
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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. (RE 631240, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (destaquei)

Dispositivo:

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem
resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do NCPC. (...)

A TNU, em 19/4/2018, no julgamento do Processo nº 0500774-
49.2016.4.05.8305/PE, firmou tese sobre a necessidade ou não de nova perícia administrativa
para a cessação de auxílio-doença concedido judicialmente.

Ao analisar o pedido, o relator, juiz federal Fernando Moreira Gonçalves,
afirmou que os benefícios por incapacidade temporária (auxílio-doença), na redação original
da Lei nº 8.213/1991, eram concedidos sem qualquer data estimada para a recuperação do
segurado, ficando ao encargo do INSS convocá-los para a perícia revisional:

“As alterações legislativas são fruto da evolução do tema, trazidas pela
experiência administrativa e judicial, que caminhou para a desnecessidade de
realização da chamada ‘perícia de saída’. (...) A imposição da chamada
‘perícia de saída’ para o auxílio-doença sobrecarrega, por um lado, a
autarquia previdenciária com a realização de quantidade elevada de perícias e
impõe, por outro lado, a necessidade de realização e espera pela data da
perícia à maioria de segurados que não tem interesse na prorrogação do
benefício”.
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Também segundo o relator,  a polêmica instaurada a partir da criação da
cobertura previdenciária estimada se deve à equivocada previsão de interrupção do
pagamento do benefício no período entre a data calculada para a cessação do benefício e a
realização de nova perícia pelo INSS:

“Tal questão, no entanto, foi solucionada, com importante contribuição do
Poder Judiciário, por meio da sentença proferida na Ação Civil Pública nº
2005.33.00.020219-8, da 14ª Vara Federal de Salvador/BA, que culminou na
expedição da Resolução nº 97/INSS/PRES, de 19 de julho de 2010. Desde
então, ressalte-se, realizado o pedido de prorrogação, o segurado permanece
em gozo do benefício de auxílio-doença até a realização da perícia médica.”

Seguindo esse raciocínio, o Colegiado, por unanimidade, votou pela legalidade
da fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou, caso seja aplicável, da
convocação do segurado para nova avaliação das condições que levaram à concessão do
benefício na via judicial. O processo foi julgado como representativo da controvérsia, para
que o entendimento seja aplicado a outros casos com a mesma questão de Direito.

Cabe notar que a legalidade do procedimento da alta programada traz
implicações no interesse de agir nas ações de restabelecimento de auxílio-doença. Isso
porque,  em face da alteração dos contextos social e normativo que tocam o procedimento da
alta programada, o interesse de agir nas ações de restabelecimento de auxílio-doença exigirá a
formulação do pedido de prorrogação, exceto se demonstrado justo impedimento por parte do
interessado, situação não verificada no caso em exame.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem a
resolução de mérito, pois a parte autora não apresentou nenhum argumento ou elemento de
prova que pudesse infirmá-la. 

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258266v11 e do código CRC 4a94c80e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5000625-53.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BENTO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 32, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) a perícia judicial
constatou esquizofrenia e transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de múltiplas
drogas e de outras substâncias psicoativas, mas concluiu pela capacidade laborativa, e (ii) o
laudo pericial destoa dos demais documentos acostados aos autos. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 21/10/1969 (49 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: repositor.

DOENÇA: esquizofrenia.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 2/7/2018, alegando que, por ser portador de
esquizofrenia e transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de múltiplas drogas,
estaria total e definitivamente incapacitado para realizar a atividade habitual de repositor.
Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 12/1/2015 (DER - Evento 1, OUT9,
p.13). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 4/11/2011 a 20/1/2012 (Evento 11,
RSC3, p.2).

Inicialmente, nota-se que o indeferimento administrativo do pedido de
concessão de auxílio-doença, requerido em 12/1/2015 (Evento 1, OUT9, p.13), foi motivado
pela ausência da qualidade de segurado, motivo pelo qual esse requisito deverá ser analisado,
fixando-se, para tanto, a data de início da incapacidade.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à DER):
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(i) laudo (Evento 1, OUT9, p.3), datado em 18/12/2014, atestando histórico de
quadro depressivo agudo há dez anos, seguido por internação em clínica especializada e
tratamento psiquiátrico, tendo sido internado novamente em 10/11/2014, com alta hospitalar
em 5/12/2014, devido a quadro de alucinações auditivas e visuais, delírio persecutório, com
agitação psicomotora e confusão mental, estando, no momento, em uso de psicotrópicos, sob
controle parcial com a medicação e sem condições para atividades laborativas por tempo
indeterminado.

(ii) laudo (Evento 1, OUT9, p.9), datado em 20/1/2015, atestando tratamento
psiquiátrico para esquizofrenia e episódios depressivos, em uso de psicotrópicos, no
momento assintomático, com histórico de internação.

(iii) laudo (Evento 25, LAUDO2), datado em 30/10/2018, atestando que seria
portador do quadro de esquizofrenia paranoide, com delírios, alucinações, isolamento social,
insônia, agressividade, agitado, inquieto, com confusão mental, quadro crônico de difícil
controle, sem condições de exercer atividades laborativas e sem condições mentais para
trabalhar.

A perícia judicial (Evento 16, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
22/10/2018, por médico especialista em Cirurgia Geral, concluiu que o autor, embora fosse
portador de esquizofrenia, não estava incapacitado para o trabalho habitual. Destacou o perito
que (i) o autor relatou ter problemas psiquiátricos e nega surtos há bastante tempo, fazendo
uso de medicação controlada, mas sem conseguir emprego quando relata ter problemas
psiquiátricos, (ii) ao exame físico, apresentou-se lúcido e orientado, respondendo às perguntas
com coerência, sem sinais ou sintomas de distúrbios psiquiátricos, com escoliose na região da
espinha toracolombar, sem queixas de dor ou comprometimento da mobilização, com
cicatrizes cirúrgicas abdominais na região inguinal direita, (iii) é portador de esquizofrenia,
(iv) a doença não tem cura, mas possui controle e, no momento, não há sinais ou sintomas de
distúrbios psiquiátricos, sendo necessário tratamento médico contínuo, (v) a causa provável
da doença são alterações químicas no cérebro, (vi) no momento não há incapacidade para a
atividade habitual, (vii) a data provável do início da doença é 28/9/2001, (viii) não é possível
determinar se havia incapacidade entre a data do indeferimento administrativo e a data
de realização da perícia e (ix) o autor realiza tratamento que deve ser mantido de forma
definitiva. 

Nota-se que a perícia judicial não constatou inaptidão laboral atual da parte
autora e definiu a data provável de início da doença em 28/9/2001. No entanto, quanto ao
início da incapacidade, pontuou o seguinte no quesito 9 do exame:

9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 

R: No momento não há incapacidade.

Sendo assim, percebe-se que o perito deixou de definir a data de início da
incapacidade, limitando-se a informar que não há inaptidão laborativa atual. Portanto, é
necessário buscar a informação da DII nos demais documentos acostados aos autos.
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O INSS determinou que a incapacidade teria sido identificada desde 28/9/2001,
data do relato da primeira internação do autor em serviço psiquiátrico, conforme consta no
relatório do SABI (Evento 11, RSC2, p.3).

Por outro lado, um dos laudos particulares apresentados pelo autor (Evento 1,
OUT9, p.3), datado em 18/12/2014, informa histórico de quadro depressivo agudo há dez
anos, seguido por internação em clínica especializada e tratamento psiquiátrico, tendo sido
internado novamente em 10/11/2014, com alta hospitalar em 5/12/2014.

Dessa forma, percebe-se que a incapacidade existe há longa data, podendo ser
fixada desde 2001, como verificou a autarquia ou, pelo menos, a partir de 2004, segundo
atesta o laudo médico apresentado pelo autor, o qual informa agudização do quadro
depressivo há dez anos (contados a partir de 2014), inclusive com necessidade de internação
em clínica especializada.

Portanto, considerando os registros de surtos psicóticos pretéritos, a DII poderia
ser fixada em 2001 ou 2004. De qualquer maneira, nesse contexto, o autor não possui a
necessária qualidade de segurado em nenhum dos dois marcos, como é possível extrair da
verificação de seu CNIS (Evento 11, RSC3).

A parte autora iniciou suas contribuições previdenciárias em 12/2/2001, com
encerramento do contrato de trabalho em 13/3/2001. Posteriormente, houve novo registro
apenas em 4/8/2005, tratando-se, inclusive, de vínculo com informação extemporânea,
sujeito  à comprovação.

Assim, percebe-se que o autor verteu contribuições ao INSS por apenas 1 mês
em 2001, retornando ao RGPS somente em 2005, em vínculo passível de análise pela
autarquia. Dessa forma, tanto em 2001 quanto em 2004 o autor não havia recolhido o mínimo
de doze contribuições para que fosse preenchida  a carência do benefício almejado, motivo
pelo qual, embora seu quadro de esquizofrenia o torne incapacitado, não é viável a concessão
do benefício, devendo ser mantida a sentença proferida.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos (Evento 4, DESPADEC1).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000211907v18 e do código CRC 7e51d42c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5001611-07.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUCIA BARRETO ANDRADE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez, com
DIB em 28/2/2018, e deferindo a medida antecipatória de tutela, com fixação do prazo de
trinta dias para implantação do benefício, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.
Em suas razões recursais (Evento 39, RecIno1), o recorrente alega, em síntese, que (i) há
ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de cumprir a obrigação de fazer
espontaneamente, (ii) a multa no montante fixado acarretará o enriquecimento sem causa de
apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros e (iii) deve ser aplicada a Lei
11.960 (29/6/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária e
pede a reforma da sentença para afastar as multas cominadas, ou, caso assim não se entenda,
para reduzir o valor diário a um limite dentro da razoabilidade. Contrarrazões da parte autora
(Evento 41, CONTRAZ1).

VOTO

A oportunidade de cumprimento espontâneo da medida antecipatória da tutela
foi conferida ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a
multa só incide a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto  à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito".

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.
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Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
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Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.
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Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a
decisão não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual,
haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no
julgamento do RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na
fase de cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte
ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é
no sentido que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer
revisão no decisum.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos da
fundamentação acima. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000246862v5 e do código CRC c6063a34.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5002040-71.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAIRO LUIZ ZUQUI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de auxílio-doença desde 3/8/2018, mantido até pelo menos
12/12/2019, com a constatação da plena capacidade por perícia administrativa,
independentemente de requerimento do segurado. 

Em suas razões recursais (doc. 25 do Evento 34), a autarquia alega, em síntese,
que (i) a sistemática de fixação previa de DCB com possibilidade de pedir pedido de
prorrogação em caso de manutenção da incapacidade restou validada em sessão de
19/04/2018 pela Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais – TNU (PEDIEF nº 0500774- 49.2016.4.05.8305/PE), (ii) portanto, indevido o
afastamento da aplicação da lei previdenciária (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91
acrescentada pela Lei n.º 13.457/2017), (iii) é necessário revogar a previsão de que, havendo
cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS,  incidirá multa no importe de 500
reais a partir da cessação até o restabelecimento ou, não sendo o caso, reduzi-la para R$
100,00.

Contrarrazões de doc. 28 do Evento 40.

VOTO

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento do
PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo
da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:

Por não vislumbrar 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,
a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as 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[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da
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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." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em:
23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Assim, deve ser fixada a DCB nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991,
contando-se o prazo a partir deste julgado.

Com relação à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.  Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida
a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
reduzir a multa diária fixada na sentença em R$ 100,00 (cem reais) e fixar a DCB, em
120 dias, nos termos do § 9° do art. 60 da Lei 8.213/1991, contando-se o prazo a partir
deste julgado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258811v6 e do código CRC 6c0b2dd0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001934-15.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JANI LUCIA DA SILVA GRIGORIO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS nos quais
alega que o acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 88 - EMBDECL1) estaria eivado de
omissão/contradição ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

De acordo com o embargante, haveria a necessidade de alterar a base de cálculo
da condenação dos honorários advocatícios do valor da causa para o valor da condenação.

VOTO

A decisão embargada entendeu que a condenação dos recorrentes vencidos em
honorários advocatícios deveria ser fixada em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade em favor da parte autora ante o deferimento da AJG.

Assiste razão ao Embargante, uma vez que, de acordo com o art. 85, §3º do
CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. 

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. 

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional; 

II - o lugar de prestação do serviço; 

III - a natureza e a importância da causa; 

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
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§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

No mesmo sentido, o art. 55 da Lei 9.099/95 assim também estabelece o valor
da condenação como base de cálculo:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em
segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Voto por conhecer o recurso e a ele dar provimento para condenar os recorrentes
vencidos em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando
suspensa a exigibilidade em favor da parte autora ante o deferimento da AJG. .

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000238379v8 e do código CRC 2d670fcf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5000530-26.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ROBERTA LEAL ROBERTO DE CASTRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela autora em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (Evento 55 - EMBDECL1) alegando, em síntese, que a
decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre todos os
argumentos deduzidos no processo.

VOTO

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da ausência de
comprovação da incapacidade, nos seguintes termos:

"No caso, a parte autora ajuizou ação, em 14/3/2018, alegando que, por ser
portadora de doenças ortopédicas no ombro, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de cuidadora. Requer a concessão
do benefício por incapacidade desde 25/10/2016 (DCB). Consta, nos autos, que
recebeu auxílio-doença de 25/4/2016 a 25/10/2016 (CNIS - Evento 25, RSC3,
p.3).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

(i) laudo (Evento 1, DECL5), datado em 12/3/2018, atestando comparecimento
em consulta médica.

(ii) laudo (Evento 1, RECEIT10), datado em 22/1/2018, atestando que seria
portadora de limitação funcional no ombro esquerdo, com capsulite do ombro
esquerdo, necessitando de repouso para tratamento.

(iii) laudo (Evento 21, LAUDO2), datado em 7/7/2018, atestando que seria
portadora de limitação funcional de ombros (capsulite adesiva), em reabilitação
com fisioterapia, necessitando de afastamento de sua atividade profissional por
tempo indeterminado.

A perícia judicial (Evento 16, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 22/5/2018,
concluiu que o a autora não estava incapacitada para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) a autora relatou que apresenta capsulite adesiva no
ombro direito, passando os sintomas para o ombro esquerdo desde dez/2017, e
que realiza tratamento com fisioterapia e medicação, (ii) ao exame físico,
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apresentou-se lúcida e orientada, subindo e descendo da maca de exame sem
auxílio, com dificuldade técnica para exame do ombro esquerdo, com exame do
ombro direito dem alteração, sem atrofias nos membros superiores, (iii) a autora
relata queixa de dor no ombro esquerdo, (iv) não foi confirmada doença ou
lesão, (v) não foram encontrados sintomas de qualquer lesão ortopédica
acometendo o ombro esquerdo no momento, (vi) não há incapacidade
laborativa, (vii) não foram encontradas limitações funcionais e (viii) o exame
físico é incompatível com as queixas relatadas.

Como se observa, a perícia judicial não constatou a existência de doença no
ombro esquerdo da autora, relatando apenas suas queixas de dor. Por outro lado,
os documentos particulares indicam que seria portadora de capsulite adesiva,
o que ocasionaria limitação funcional do ombro esquerdo.

O relatório do SABI (Evento 25, RSC2), por sua vez, informa que a autora
apresenta apenas limitação funcional leve do membro superior esquerdo, de
caráter antigo e crônico, sem reagudização e, portanto, não incapacitante. Ao
exame físico, verificou-se leve rigidez na amplitude de movimento e abdução
passiva limitada a 70º-80º, o que não representa redução grave.

Dessa forma, embora realmente a autora seja portadora de doença ortopédica, a
limitação funcional decorrente possui grau leve e não induz incapacidade
laboral. Destaca-se que mesmo a realização de sessões de fisioterapia e o uso de
medicamentos não comprovam a inaptidão ao trabalho, mas apenas a existência
de doença passível de melhora e controle por meio de métodos terapêuticos.

Nesse contexto, registre-se o fato de que a parte autora possuir doença ou
sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja
vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada é a incapacidade
laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode confundir
o conceito de doença com o de incapacidade.

Por fim, quanto ao requerimento de nova avaliação pericial, de caráter
biopsicossocial, destaca-se que, de acordo com a Súmula 77/TNU, o julgador
não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Assim,
ainda que se considere a idade da autora (51 anos) e seu nível de escolaridade
(ensino fundamental), falta-lhe a comprovação do requisito da incapacidade
para que se possa utilizar, complementarmente, a análise social.

Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos
e pelos fundamentos ora expostos.

Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida nos autos (Evento 4, DESPADEC1).

Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da parte autora."
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A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art. 1.023 do
CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem
somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No mais, ressalta-se que “De acordo com o entendimento jurisprudencial
remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder
todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos
que embasam a decisão” (AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe
04/12/2014).

Voto por conhecer o recurso e a ele negar provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000248659v5 e do código CRC bf4a58eb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5019148-19.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VANUZA SILVA EFFGEN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 26, RecIno3), a autora alega, em síntese, que (i) não se pode,  sob
qualquer aspecto,  concordar totalmente com a sentença, pela gritante injustiça que se
praticou, em desacordo com os elementares princípios do direito social, público e trabalhista,
e contra a flagrante prova produzida,  e (ii) realizada  a perícia, atestando  que a  autora não
possui moléstia que a incapacite para o labor, sobreveio sentença de improcedência afirmando
que a perícia foi categórica ao afirmar, após examinar os documentos médicos e efetuar o
exame clínico na autora, que não há incapacidade para o trabalho, porém a respeitável
sentença merece ser reformada. Sem contrarrazões.

DATA DE NASCIMENTO: 03/05/1975 (atualmente com 44 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: técnica de enfermagem. 

DOENÇA: protrusão discal em L4-L5 com discreto abaulamento discal difuso.  

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 14/12/2018, alegando que, por ser portadora
de HÉRNIA DE DISCO, LOMBOCIATALGIA DIREITA INCAPACITANTE, BURSITE,
ESPONDILOSE E DISCOPATIA, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a
atividade habitual de técnica de enfermagem. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 26/12/2018. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 
03/06/2018 a 26/11/2018 ( Evento 23, SENT1).

Para comprovar o alegado estado incapacitante, a autora apresentou os seguintes
documentos médicos na inicial (em ordem de juntada e contemporâneos à data de cessação do
benefício):
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(i)  laudo médico, datado em 30/11/2018, informando a retificação do eixo
lordótico lombar na posição do estudo, corpos vertebrais com altura e alinhamento posterior
mantido, com formações osteofitárias maginais incipientes, desidratação parcial do disco
intervertebral de L4-L5, protusão discal posterior de base ampla em L4-L5, associada a
discreto abulamento discal difuso, que comprime suavemente a face ventral do saco dural e
insinua-se para os recessos inferiores dos forames neurais relacionados, demais discos
intervertebrais com altura e sinal normais para a faixa etária, sem herniações, pedículos e
lâminas íntegros, articulações interapofisárias,  sem alterações significativas, demais forames
neurais livres, canal vertebral com boa amplitude, cone medular tópico de aspecto habitual,
terminando no nível de L1, musculatura paravertebral com trofismo preservado;

(ii) laudo médico, datado e 10/12/2018, informando que ela apresenta protusão
discal L4-L5 e  lombociatalgia direita incapacitante, está em uso de pregabalina, tramadol e
ciclobenzaprina, passou a apresentar dor à mobilização e palpação do quadril direito, bem
como não deve pegar peso, fazer esforço físico, ficar muito tempo sentada ou em posição
viciosa, sob risco de agravamento do quadro clínico; 

(iii)  receiturário médico, datado em 30/11/2018, informando que ela é
portadora  de lumbago com ciática, sacroileíte, transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia, apresenta protusão discal L4-L5, está em uso de
medicamentos para controle de dor crônica, bem como deve evitar esforços físicos, pegar
peso e ficar muito tempo em posição viciosa;

(iv)  receituário médico, datado em 23/02/2019, informado que ela apresenta
diagnóstico de fibromialgia e sintomas depressivos, apresentando muita dor difusa, sono não
restaurador, iniciou  o uso de medicamentos, fazendo também acupuntura para tentativa do
controle dos sintomas;

(v) laudo médico, datado em 16/01/2019, informando que ela realizou 10
sessões de fisioterapia, no período de 26 de junho a 12 de julho de 2018, com o objetivo de
analgesia e recuperação funcional;

(vi) laudo médico, datado em 29/01/2019, informando que ela realizou 10
sessões de fisioterapia para quadro de lombociatalgia crônica e síndrome peritrocantérica,
sendo que o tratamento foi baseado em analgesia, alongamento da cadeia posterior com faixa
elástica e bola, fortalecimeto da musculatura de transverso do abdômen, exercício de ponte e
mobilização neural, constatando que ela apresenta boa evolução do quadro.

A perícia judicial ( Evento 12, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
28/02/2019, por médico especialista em ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse
portadora de protrusão discal em L4-L5 com discreto abaulamento discal difuso, não estava
incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o perito que (i)  ela apresenta protrusão discal
em L4-L5 com discreto abaulamento discal difuso (ii) ao exame, ela  entrou deambulando
sem claudicação, subindo e descendo da maca sem auxílio, ausência de contratura muscular
paravertebral em coluna lombar, apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso, arco
de movimento da coluna lombar livre, sem restrições, membros inferiores tróficos e
simétricos, sem sinais de desuso, força muscular grau 5,  em ambos membros inferiores,
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reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente, sensibilidade de
membros inferiores mantida,  (iii) não existem dados técnicos que justifiquem inaptidão e (iv)
não existem dados que sugiram aumento dos riscos.   

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora apresentou petição (Evento 19, PET1) aduzindo que o perito teria se omitido
sobre diversas questões, mas a perícia não se omitiu a respeito de nenhum questionamento; na
oportunidade, juntou prontuário médico demonstrando que, pelo menos, até dezembro/2018
estava incapacitada para retornar ao labor habitual. 

Nota-se que, após a perícia judicial, foram apresentados o laudo médico, datado
em 14/03/2019, informando que ela está em tratamento médico de acupuntura, desde
fevereiro de 2019, para fibromialgia, encaminhada por reumatologista, está em
acompanhamento com ginecologista para tratar a infertilidade, encontra-se afastada de suas
atividades laborais desde maio de 2018.

Como se observa, os elementos dos autos sinalizam que a autora, de fato, estava
impossibilitada de retornar ao labor à época da cessação do benefício, em 26/11/2018, porém
não há prova de que, na data da perícia em 28/2/2019, a incapacidade laborativa ainda
persisita. Pelo contrário, o laudo datado em 29/1/2019 (1 mês antes da perícia), informa que
ela teria realizado 10 sessões de fisioterapia para quadro de lombociatalgia crônica e
síndrome peritrocantérica,  com boa evolução do quadro.

Assim, faz jus ao recebimento de auxílio-doença de 27/11/2018 a 28/2/2019. 

Registre-se que o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não
caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o
que deve ser demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos
autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar o pagamento de auxílio-doença de 27/11/2018 (data da cessação do benefício) a
28/2/2019 (data da perícia judicial). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000206746v36 e do código CRC 491bd12d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5002965-67.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIANO TINOUCO ALBANO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez
desde 13/9/2018. Em suas razões recursais (doc. 22 do Evento 25), alega, em síntese, que (i) a
sentença condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença via tutela
antecipada para cumprimento no prazo de 30 dias e também até que seja realizada a sua
reabilitação profissional, todavia fixou multa de R$ 500,00, por dia, em caso de não
cumprimento dentro do prazo estabelecido e/ou cessação do benefício antes de concluído o
processo de reabilitação ou configurada a recusa injustificada da autora, (ii) a insurgência da
autarquia se refere exclusivamente à imposição e ao valor da multa fixada, (iii) o valor da
referida multa se revela absolutamente desproporcional, inclusive levando-se em conta que o
valor do benefício da parte autora, ou seja, se o benefício for suspenso por apenas um único
dia, por qualquer que seja a razão, a autarquia estará sujeita ao pagamento de valores
altíssimos, totalmente desproporcionais ao valor do benefício autoral, (iv) tal situação
conduziria a um evidente enriquecimento sem causa às custas dos cofres públicos, (v)
a autarquia previdenciária não possui qualquer interesse no descumprimento da ordem
judicial ou na cessação do benefício antes da completa a reabilitação profissional da autora,
inclusive, não há qualquer insurgência quanto à determinação de reabilitação profissional, (vi)
 nem sequer foi aberto tópico neste recurso quanto à referida determinação, (vii) se resigna e
concorda com a determinação de restabelecimento do auxílio-doença e o encaminhamento da
autora ao programa de reabilitação, porém o risco de ter que arcar com multa de tão elevada
monta não pode pairar indefinidamente sob a autarquia, (viii) as duas únicas hipóteses
contempladas na sentença para a afastar a aplicação da multa em caso de não cumprimento no
prazo e/ou cessação do benefício seriam (a) a conclusão do programa de reabilitação ou (b) a
recusa injustificada da autora a participar do programa, (ix) se a autora deixar de sacar o seu
benefício por mais de seis meses poderá haver uma suspensão automática, que será
regularizada após o seu comparecimento em uma agência da Previdência Social, (x)  não
possui qualquer interesse em resistir à ordem de concessão/reabilitação, pois concorda com o
capítulo da sentença que fixou tal obrigação, deixando voluntariamente de apresentar recurso
quanto ao tema, e (xi) a respeito da atualização monetária das parcelas pretéritas do benefício
concedido, deve ser aplicada a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de
juros moratórios e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até 20/09/2017 e, não sendo o
caso, aplicada a Lei nº 11.960 (29/06/2009) para a definição dos critérios de juros moratórios
e correção monetária (TR + 0,5% ao mês) até março de 2015, considerando que essa é forma
estabelecida pela Resolução do CJF e, a partir de então, o IPCA-e. Contrarrazões de doc. 24
do Evento 33. 

VOTO
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Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.  Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que a multa diária corresponde a mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor médio de um benefício previdenciário. Desse modo, mostra-se desmedida
a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece reparo e fixação no importe de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":
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Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)
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No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente
observando as determinações/entendimento jurisprudencial.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reduzir a multa diária aplicada na sentença para R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e
condenação em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258635v6 e do código CRC 5d736161.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5003123-25.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: RUTH ESPILARIS PASTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (doc. 22, Evento 26, RecIno1), a autora alega, em síntese, que está
incapacitada para o trabalho habitual e faz jus à concessão do benefício pleiteado.
Contrarrazões de doc. 24, Evento 30, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 4/8/1958 (60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: faxineira.

DOENÇAS: dor crônica na coluna vertebral, dor no ombro direito, limitação
funcional, restrições para atividades funcionais e profissionais, espondiloartrose cervical e
lombar, tendinite no ombro direito, processo degenerativo com dor intensa, depressão
associada, artrose, hérnia de disco L5-S1, entre outras (conforme a inicial); não foi constatada
doença incapacitante, apenas relato de dor (conforme a perícia judicial).

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 3/12/2018, alegando que, por ser portadora
de DOR CRÔNICA NA COLUNA VERTEBRAL, DOR NO OMBRO DIREITO,
LIMITAÇÃO FUNCIONAL, RESTRIÇÕES PARA ATIVIDADES FUNCIONAIS E
PROFISSIONAIS, ESPONDILOARTROSE CERVICAL E LOMBAR, TENDINITE NO
OMBRO DIREITO, PROCESSO DEGENERATIVO COM DOR INTENSA, DEPRESSÃO
ASSOCIADA, ARTROSE, HÉRNIA DE DISCO L5-S1, ENTRE OUTRAS, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual de FAXINEIRA. Requer a
concessão do benefício por incapacidade desde 14/4/2018. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 4/2/2011 a 8/5/2012 e de 28/3/2018 a 17/4/2018.

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):
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(i) laudo de doc. 8, Evento 1, LAUDO7, datado de 24/5/2010, informando dor
crônica na coluna vertebral, principalmente nas regiões lombar e cervical, dor no ombro
direito, quadro que provoca limitação funcional e restrição para atividades funcionais e
profissionais; espondiloartrose cervical e lombar, tendinite no ombro direito; necessidade de
afastamento do trabalho para tratamento ortopédico e em função de quadro álgico e limitação
funcional;

(ii) laudo de doc. 8, Evento 1, LAUDO7, datado de 20/7/2010, informando dor
crônica na coluna vertebral, principalmente nas regiões lombar e cervical, dor no ombro
direito, quadro que provoca limitação funcional e restrição para atividades funcionais e
profissionais; espondiloartrose cervical e lombar, tendinite no ombro direito; discopatia
degenerativa cervical e abaulamentos discais difusos em C5-C6 e C6-C7, tocando o saco
dural; retificação da lordose lombar, espondiloartrose lombar e discopatia degenerativa
predominantemente em L5-S1, com complexo disco-osteofitário com comprometimento
radicular; necessidade de afastamento do trabalho para tratamento ortopédico e em função do
quadro álgico e limitação funcional;

(iii) laudos de doc. 8, Evento1, LAUDO7, datados de 6/9/2010 e 5/10/2010,
informando dor crônica na coluna vertebral, principalmente nas regiões lombar e cervical, dor
no ombro direito, quadro que provoca limitação funcional e restrição para atividades
funcionais e profissionais; espondiloartrose cervical e lombar, tendinite no ombro
direito;iscopatia degenerativa cervical e abaulamentos discais difusos em C5-C6 e C6-C7,
tocando o saco dural; retificação da lordose lombar, espondiloartrose lombar e discopatia
degenerativa predominantemente em L5-S1, com complexo disco-osteofitário com
comprometimento radicular; em consulta recente, autora muito sintomática em relação à
coluna vertebral; queixa de dificuldade para o exercício das atividades habituais; necessidade
de afastamento do trabalho para tratamento ortopédico e em função do quadro álgico e
limitação funcional;

(iv) laudo de doc. 8, Evento1, LAUDO7, datado de 30/11/2010, informando dor
em coluna cervical, dorsal e lombar, tratamento de artrose, hérnia de disco L5-S1,
determinando síndrome de compressão radicular lombar; inaptidão para a atividade laboral de
faxineira; sugestão de afastamento por tempo indeterminado para tratamento ortopédico;

(v) laudo de doc. 8, Evento1, LAUDO7, datado de 20/7/2015, informando
fibromialgia, transtorno dos discos cervicais, dor lombar baixa e outras patologias;

(vi) laudo de doc. 8, Evento 1, LAUDO7, datado de 28/3/2018, informando
doença degenerativa de coluna lombar, espondiloartrose difusa, discopatia degenerativa em
L5-S1, estenose degenerativa difusa, piora à sobrecarga mecânica, importante limitação
funcional e incapacidade laboral;

(vii) laudo de doc. 8, Evento1, LAUDO7, datado de 4/7/2018, informando
espondilodiscoartrose difusa em coluna lombar, discopatia degenerativa difusa e estenose em
coluna vertebral, poliartralgia e polialgia, possível fibromialgia, importante limitação
funcional e incapacidade laboral;
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(viii) laudo de doc. 8, Evento 1, LAUDO7, datado de 29/9/2018, informando
queixa de dor em coluna lombar, osteoartrose degenerativa com protrusão discal em L5-S1,
entre outras doenças;

(ix) laudo de doc. 8, Evento1, LAUDO7, datado de 20/7/2015, informando
fibromialgia.

A perícia judicial (doc. 16, Evento10, LAUDO1), por sua vez, realizada em
24/1/2019, por médico especialista em ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA, concluiu que a
autora não estava incapacitada para o trabalho habitual como faxineira. Destacou o perito que
(i) não foi constatada doença incapacitante, apenas relato de dor, (ii) não foi constatada
incapacidade atual ou pregressa, (iii) a autora realiza tratamento, necessário em razão de
queixas álgicas, (iv) não foi realizado tratamento cirúrgico, e (v) o tratamento realizado é
oferecido pelo SUS.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora
apresentou petição (doc. 18, Evento 16, PET1), aduzindo que o perito teria se equivocado em
sua conclusão e requerendo a realização de perícia com médico ortopedista. No entanto,
consta nos autos que o expert é ortopedista e traumatologista.

À análise. A conclusão do perito judicial é no sentido de que não há
incapacidade para o trabalho habitual como faxineira. Atesta o expert que não se constatou
doença incapacitante atual ou pregressa, apenas relato de dor, que é enfrentada mediante
tratamento em andamento, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Informa que não
há necessidade de tratamento cirúrgico. 

Não obstante, laudos particulares anteriores à perícia, datados de 28/3/2018 e
4/7/2018, também elaborados por médico ortopedista e traumatologista, atestam importante
limitação funcional e incapacidade laborativa decorrentes de quadro patológico. O laudo de
28/3/2018 ainda aponta piora do quadro em razão de sobrecarga mecânica, o que é
preocupante se se considerar que a autora é faxineira e possui idade avançada (60 anos).
Ademais, laudos que remontam a 2010, também assinados por médico especialista em
ortopedia e traumatologia, já indicavam limitação funcional e necessidade de afastamento do
trabalho para tratamento, em razão de quadro álgico. O laudo de 30/11/2010, em especial,
reconhece inaptidão para o labor como faxineira.

Note-se que o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da
perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015).

Ante o exposto, é imperativo reconhecer a incapacidade da autora para o
trabalho habitual desde a data da cessação indevida do benefício auxílio-doença
(17/4/2018) até a data de realização da perícia judicial (24/1/2019), que identifica plena
capacidade laborativa atual. Como se trata de restabelecimento de auxílio-doença
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cessado indevidamente, não há necessidade de verificar o cumprimento dos outros
requisitos legais para a concessão do benefício, quais sejam, a qualidade de segurado e o
período de carência.

Sobre os critérios de atualização monetária, o STF, no julgamento do RE
870.947/SE em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, firmou a tese que o art. 1°-F da
Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

Porém, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática
deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF,
sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação
imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947.

Insta registrar que o efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro
Luiz Fux não se traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nessa fase
processual, haja vista que se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese
adotada no julgamento do RE 870.947.

Com efeito, os critérios a serem utilizados para a correção monetária devem ser
verificados apenas na fase de cumprimento de sentença/execução.

Assim, haja vista o momento processual em que será necessário aplicar os
critérios de atualização da dívida, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização
mediante a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, documento que se
orienta e é revisado periodicamente observando as determinações/entendimento
jurisprudencial.

Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a condenação
abrange apenas prestações vencidas do benefício (cujo período já se exauriu), as quais
somente poderão ser pagas após o trânsito em julgado, mediante expedição de RPV, por força
do disposto no art. 100 da CRFB/88.
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
restabelecer à parte autora o benefício auxílio-doença, com DIB em 18/4/2018, até 24/1/2019.
Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei 9.099/1995).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000237161v75 e do código CRC ce0d66fd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5001822-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANGELA MARIA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento de AUXÍLIO-DOENÇA
desde a cessação, em 30/11/2017, mantendo o pagamento pelo menos até 29/6/2019. Em suas
razões recursais (Evento 39, RecIno1), a autora alega, em síntese, que (i) a perícia constatou a
existência de síndrome do túnel do carpo bilateral, com incapacidade laboral temporária, (ii)
houve comprovação documental da incapacidade permanente, (iii) os quesitos
complementares solicitados não foram respondidos, configurando cerceamente de defesa, (iv)
devem ser aplicados os juros e a correção monetária pelo índice de correção da caderneta de
poupança (TR) e (v) deve haver conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez, devendo ser consideradas as condições pessoais da autora, tais como a idade
(60 anos), o grau de instrução e a função exercida. Contrarrazões (Evento 43, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 26/10/1958 (60 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: cuidadora.

DOENÇA: síndrome do túnel do carpo bilateral.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua
obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o
segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na
incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 19/4/2018, alegando que, por ser portadora de síndrome
do túnel do carpo, estaria total e definitivamente incapacitada para realizar a atividade
habitual de cuidadora. Requer a concessão do benefício por incapacidade desde 30/11/2017
(DCB). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 2/9/2016 a 4/1/2017, 15/2/2017 a
31/3/2017 e 16/8/2017 a 30/11/2017 (Evento 22, CNIS1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada e
contemporâneos à data de cessação ou à DER):
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(i) laudo (Evento 1, LAUDO6, p.23), datado em 15/12/2017, atestando que seria portadora de
sequela de síndrome do túnel do carpo bilateral, de moderada a severa intensidade nos punhos
(operada), apresentando persistência da síndrome do túnel do carpo, principalmente à direita,
de grau acentuado a severo no momento, com dor na face volar dos punhos, com redução da
força muscular nas mãos, queixas de parestesias e episódios de queda de objetos das mãos;
está inapta definitivamente para suas funções laborais habituais, sob o ponto de vista
ortopédico.

Registre-se que os documentos (Evento 1, LAUDO6, p.1-22 e p.24-26) são contemporâneos
ao período em que a autora recebeu o benefício por incapacidade, sendo insuficientes para a
comprovação do estado incapacitante à época do pedido de  restabelecimento do auxílio-
doença ora em exame.

A perícia judicial (Evento 13, LAUDO1), por sua vez, elaborada em 29/6/2018, por médico
especialista em Ortopedia e Traumatologia, concluiu que a autora, portadora de síndrome do
túnel do carpo bilateral, estava temporariamente incapacitada para o trabalho habitual.
Destacou o perito que (i) a autora apresentou queixa de dor e fraqueza nas mãos, (ii) possui
histórico de síndrome do túnel do carpo bilateral, sendo submetida a tratamento cirúrgico para
correção de doença da mão direita em fev/2017 e da mão esquerda em ago/2017, segundo
relato, (iii) no momento, possui persistência da síndrome do túnel do carpo bilateral que
apresentou previamente, (iv)  ao exame físico das mãos, apresentou membros superiores
tróficos, sem sinais de desuso, com cicatriz cirúrgica de bom aspecto, compatíveis com o
histórico da autora, com regiões tenar e hipotenar tróficas, simétricas e sem alteração de pele
e fâneros nas mãos, sem crepitação, calor ou rubor local à palpação da articulação do punho e
dos dedos (ausência de sinais inflamatórios agudos), sem derrame articular, massas ou
tumorações, referindo dor à palpação da região do túnel do carpo, com arco de movimento do
punho, metacarpo-falangeano e inter-falangeano proximal e distal livres, com força dos
membros superiores grau 5 (vence a gravidade e a resistência, sem sinais de distrofia
simpático-reflexa de Sudeck, com testes de Phalen e de Durkan positivos, com teste de Tinel
positivo no território do nervo mediano e com teste de Kiloh-nevin negativo, (v) não possui
aptidão para exercer sua atividade habitual, pois possui sequela de doença, com submissão
prévia a tratamento cirúrgico nos punhos e nas mãos bilateralmente, mantendo persistência
dos sintomas, gerando incapacidade à sobrecarga manual, (vi) a autora deve evitar pegar peso
ou segurar objetos pesados, realizar atividade manual de carga ou preensão com as mãos
repetidamente, (vii) há risco de agravamento do quadro caso continue exercendo a atividade,
pois pode evoluir com piora da dor e da incapacidade funcional que apresenta, (viii) segundo
relato da autora, a incapacidade se iniciou há dois anos, aproximadamente, mas não foram
apresentados exames ou laudos comprovatórios no momento da perícia, (ix) há incapacidade
temporária, (x) pode haver necessidade de tratamento medicamentoso ou fisioterápico ou,
caso não haja melhora, pode ser necessário novo tratamento cirúrgico, (xi) não é possível
estimar o tempo necessário para a recuperação, (xii) há persistência da doença mesmo após
tentativa de correção cirúrgica prévia, (xiii) a data e o tratamento necessários devem ser
indicados por médico assistente e (xiv) um novo tratamento cirúrgico pode vir a ser
indispensável, caso sejam mantidos os sintomas mesmo após a reabilitação.

Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a parte autora apresentou petição
(Evento 19, PET1), requisitando que o perito prestasse esclarecimentos, respondendo a
quesitos complementares. No entanto, pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 103



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 484/726

5001822-46.2018.4.02.5001 500000201460 .V22 JESX51415© JES10683

ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou
todas as questões de cunho médico pertinentes. Além disso, a sentença afastou cada um dos
questionamentos levantados pela autora, justificando o motivo de sua desnecessidade,
conforme se observa:

Se a autora faz uso de medicamentos e quais são? Se os medicamentos
produzem efeitos colaterais? Quais? 

Indefiro o quesito, porque o perito já reconheceu a incapacidade da autora para
o trabalho. O uso de medicamentos não tem potencialidade de justificar a
irreversibilidade da incapacidade para o trabalho. Pelo contrário, o perito
informou que a autora talvez necessite de tratamento medicamentoso para
completar a cura (quesito 14). Portanto, o uso de medicamentos constitui fator
favorável à superação da incapacidade, em vez de concorrer para sua
eternização.

Se o perito pode informar como a Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral
sofrido pela autora se manifesta no corpo humano? Quais as suas sequelas? 

Indefiro o quesito, porque o perito informou todas as limitações funcionais que
a doença provoca na autora (quesito 8). É só isso o que importa para caracterizar
a incapacidade para o trabalho.

Se o perito pode informar se a autora possui aptidão física, intelectual e
sensorial com o mesmo rendimento que os demais cidadãos? 

Indefiro o quesito, porque o perito já confirmou a incapacidade da autora para o
trabalho.

Se a incapacidade foi diagnosticada como temporária, ela seria de prazo
determinado ou indeterminado? Qual o período para recuperação da saúde
plena da autora? Qual a probalidade de uma segunda cirurgia em ambas as
mãos de uma senhora de 60 anos, lograr êxito quanto a recuperação total de
sua força e movimento?

Indefiro o quesito, porque o perito já avaliou que a incapacidade  laboral é
temporária. Informou que a autora deve observar as orientações e
a propedêutica dada por medico assistente e talvez possa necessitar tratamento
medicamentoso ou fisioterápico (quesito 14). Portanto, o perito cogitou que
adesão a tratamento conservador tem possibilidade de superar a incapacidade
para o trabalho. O perito também cogitou da possibilidade de indicação de novo
tratamento cirúrgico, mas deixou claro que, por enquanto, essa é a apenas uma
hipótese. Enquanto não forem esgotadas todas as alternativas terapêuticas
possíveis, a incapacidade para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

Dessa forma, reitera-se que a parte autora, em seu recurso, não indicou qualquer falta ou vício
na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de requerimento de nova perícia
com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo pericial.
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Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da sentença, não
se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo
legal.

No entanto, embora não seja necessária a realização de nova perícia judicial, nota-se que a
análise do expert no sentido de que a incapacidade seria apenas temporária é incompatível
com o histórico da doença, que persiste mesmo após a realização de tratamento cirúrgico para
reparação da lesão ortopédica nos punhos e nas mãos. 

Dessa forma, é notório que o quadro álgico, não obstante a submissão ao procedimento
médico, tem se apresentado de forma contínua, sem regressão. Um dos laudos
particulares (Evento 1, LAUDO6, p.23), corroborando com as ponderações periciais de que a
doença não apresentou melhora, atesta a persistência da síndrome do túnel do carpo,
principalmente à direita, de grau acentuado a severo no momento, inclusive com indicação de
afastamento definitivo das atividades laborais.

Nesse contexto, considerando que a parte autora conta com 60 anos, exerce atividade
relacionada à sobrecarga da região afetada pela doença e não apresentou qualquer melhora
mesmo após tratamento cirúrgico, a concessão de auxílio-doença não se mostra adequada ao
caso, sendo necessária a implementação de aposentadoria por invalidez, a partir da data do
presente julgado, quando avaliadas as condições pessoais da parte autora.

Ressalta-se que mesmo que a necessidade de nova cirurgia tenha sido levantada pelo perito
apenas como uma hipótese, a estagnação do quadro com as mesmas características indica a
dificuldade de reversão do estado incapacitante.

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF quando do
julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral, segundo o
qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de remuneração
básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações impostas à
Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC para as
ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado, contempla que
os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de poupança, de acordo
com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da citação, observando até
junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de maio/2012: 0,5% se a Selic
anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos. Logo, o
Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE.
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Com relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso Extraordinário
870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no
sentido de que não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário
para que a decisão seja aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que
rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo relativo à
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na
base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS)
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o
Tribunal julgou inconstitucional a utilização do ICMS no cálculo do
PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento
do STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem
transgrediu a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a
jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão
proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading
case ainda não haver transitado em julgado não impede venha o relator da
causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele
julgamento”, explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso
I) que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível
com a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do
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ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição
dessa medida processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se falar em
limitação temporal.

Não obstante, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática deferindo
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do RISTF, sustando a imediata
aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a aplicação imediata do
precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível modulação de efeitos
do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros irreversíveis aos entes
públicos, razão pela qual decidiu por suspender a eficácia da decisão de inconstitucionalidade
proferida no RE n. 870.947.

Quanto ao efeito suspensivo atribuído aos embargos pelo Ministro Luiz Fux, a decisão não se
traduz, necessariamente, em suspensão do presente feito nesta fase processual, haja vista que
se trata apenas da impossibilidade de se aplicar, de imediato, a tese adotada no julgamento do
RE 870.947.

Com efeito, o índice de correção monetária é parâmetro a ser aplicado apenas na fase de
cumprimento de sentença/execução, restando indeferidos os requerimentos da parte ré.

Por fim, merece destaque que o comando do acórdão proferido por esta TR/ES é no sentido
que a correção monetária deverá considerar os índices estabelecidos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, documento que se orienta e é revisado periodicamente observando as
determinações/entendimento jurisprudencial, sendo desnecessário qualquer revisão no
decisum.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão de
auxílio-doença desde 30/11/2017 e a sua conversão em APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ na data do presente julgado, nos termos da fundamentação. Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000201460v22 e do código CRC f5e82823.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5011611-69.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALAOR DAL COL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 19, Reclno1), o autor alega, em síntese, que (i) é portador de
FIBROSE E CIRROSE HEPÁTICAS, APENDICITE AGUDA -K74 e K35 e está total e
definitivamente incapacitado, (ii) a sentença não merece prosperar, pois, analisando toda a
documentação anexada aos autos, constata-se que tanto a DER do auxílio-doença quanto ao
data de início da incapacidade laboral estão compreendidas dentro do “período de graça”
disciplinado no art. 15 da Lei 8.213/1991, (iii) o CNIS, anexado aos autos, demonstra que o
último recolhimento para a Previdência Social anterior a DER do auxílio-doença
(07/08/2018) foi referente à competência de 03/2016, de modo que a qualidade de segurado
do Recorrente foi mantida até 15/11/2016, por força do disposto no art.15, inciso VI, da Lei
8.213/91, (iv) em decorrência do desemprego do Recorrente, comprovado pela CTPS anexa e
pelos registros do CNIS, o período de graça prorrogou-se por mais 12 meses, logo, a sua
condição de segurado foi mantida até 15/11/2017, conforme determina o art. 15 § 2º da Lei
8.213/91, (v) além disso, de acordo com o CNIS, verifica-se que o Recorrente possui um
largo histórico contributivo no interregno de 01/1982 a 03/2016, totalizando mais de 120
contribuições em 07/08/2018 (DER), e por isso tem direito a mais 12 meses de prorrogação
do período de graça e (vi) diante de todas as prorrogações (36 meses ao todo) o recorrente
manteve sua qualidade de segurado até 15/11/2018, ao passo que seu auxílio-doença foi
requerido em 07/08/2018. Contrarrazões no Evento 22, CONTRAZ1.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 25/09/2018, alegando que, por ser portador de
fibrose e cirrose hepáticas e apendicite aguda, estaria total e definitivamente
incapacitado para realizar a atividade habitual de acabador de mámore. Requer a concessão
do benefício por incapacidade desde 07/08/2018 (DER - Evento 1, INDEFERIMENTO6).
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Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

(i) Informe de Atendimento no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no
dia 16/08/2018, em razão de PO Apendicectomia e cirrose descompensada.

(ii) Guia de Referência informando que o autor apresenta fígado fibrosado e
lobulado, peritonite purulenta, base do apendice perfurada com bloqueio local. História de
elitismo pesado. Fez uso de anticoagulação plena por trombose evidenciada em TC de
abbdome, suspensa devido a sangramento em ferida operatória e difícil controle. Hepatopatia
crônica.

(iii) Laudo médico, elaborado em 06/08/2018, informando que o autor foi
submetido à apendicectomia convencional (fase IV) no dia 29/07/2018 durante o ato cirúrgico
identificado ao inventário: fígado fibrosado e lobulado. Peritonite purulenta, base do apêndice
perfurada com bloqueio local. História de elitismo pesado. Fez uso de anticoagulação plena
por trombose de porta evidenciada em TC de abdome, suspensa devido a quadro de
sangramento em ferida operatória, difícil controle de limiar terapêutico do INR e quadro
sugestivo de heppatopatia crônica. No momento, aceitando dieta e deambulando, afebril, sem
sangramentos, tendo condições de alta no dia 06/08/2018. Necessitando 30 dias sem esforço
físico e acompanhamento ambulatorial.

(iv) Laudo médico, elaborado em 08/08/2018, informando que o autor esteve
internado naquele hospital em 28/07/2018 e foi submetido à apendicectomia convencional
(fase IV) no dia 29/07/2018 durante o ato cirúrgico identificado ao inventário: fígado
fibrosado e lobulado. Peritonite purulenta, base do apêndice perfurada com bloqueio local.
Teve alta em 06/08/2018, sem condições de realizar labor.

(v) Endoscopia e Tomografia computadorizada do abdômen.

Assim, e diante da comprovação da sua incapacidade total e temporária, a
controvérsia gira em torno da qualidade de segurado na data do requerimento administrativo.

Quanto à qualidade de segurado, no presente caso, aplicam-se as regras de
prorrogação do período de graça previstas no art. 15, § 1º e 2º, da Lei de Benefícios, haja
vista o CNIS do Evento 2, CNIS1 demonstra o pagamento de mais de 120 contribuições
mensais e a CTPS comprova ausência de anotação e desemprego.

Deste modo, considerando-se as regras aplicáveis ao caso concreto e a última
contribuição da autora para o RGPS (em março de 2016), não restam dúvidas quanto à
qualidade de segurado na data do seu requerimento administrativo (07/08/2018), uma vez que
manteve a qualidade de segurado até 15/04/2019.

Quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que, no julgamento
do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema
representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a seguinte tese:
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Por não vislumbrar 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, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as
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[1], 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." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado
em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ora, não há nos autos nenhum documento médico que estime um prazo para a
recuperação da plena capacidade laborativa do autor. O laudo, elaborado em 06/08/2018,
estima prazo de 30 (trinta) dias para repouso e acompanhamento médico, após ato
cirúrgico. Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial, a
princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 4 (quatro) meses, a contar da data
da perícia (13/12/2018).

Ressalve-se, porém, que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a
data de recuperação estimada no laudo médico já restará superada, uma vez que contada a
partir do exame pericial. Dessa forma, a fim de resguardar o direito do autor de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver
prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício,
de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir deste acórdão, de modo que haja
tempo hábil para que o autor requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem que sofra
prejuízo.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo em
07/08/2018, com a fixação da DCB 45 dias, contados a partir deste julgado. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Deferimento da tutela
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provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000258405v15 e do código CRC f5b1c8c6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000829-94.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALDINA ALVES BOMFIM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 27, Reclno1), a autora alega, em síntese, que (i) em decorrência de
moléstias graves, a autora requereu a prorrogação do seu benefício de auxílio-doença (NB
606.392.985-55), tendo sido negado e por isso ajuizou o processo 0000987-
29.2014.4.02.5052, (ii) em cumprimento da sentença naquele processo, o INSS implantou o
benefício (NB 611.058.323-9) com DIP em 01/05/2015, (iii) sem qualquer reabilitação ou
prévia comunicação, o INSS cessou o  pagamento do benefício em 21/05/2018, (iv) a perícia
judicial apresenta respostas genéricas, vagas e contraditórias, (v) a autora é portadora de
doença mental delirante persistente, transtorno depressivo, transtorno bipolar e psicose,
doenças que vem se agravando e impossibilitando que ela exerça suas atividades, (vi) a autora
comprova sua incapacidade para o trabalho. Contrarrazões no Evento 33, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 15/01/1959 (60 anos)

OCUPAÇÃO HABITUAL: Costureira

DOENÇA: Transtorno Depressivo, Transtorno Bipolar e Psicose

VOTO

Preliminarmente, vale ressaltar que não há afronta à coisa julgada, uma vez que
a sentença proferida no processo 0000987-29.2014.4.02.5052 julgou procedente a concessão
do benefício auxílio-doença desde 29/005/2014, sem fixar DCB ou determinar reabilitação
profisional.

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 29/08/2018, alegando que, por ser portadora
de sérios problemas de ordem mental e estar em tratamento psiquiátrico, estaria total e
definitivamente incapacitada para realizar a atividade habitual. Requer a concessão do
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benefício por incapacidade desde 21/05/2018 (data da cessação do benefício - Evento 1,
OFÍCIO/C4). Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/07/2015 a 31/07/2015
(Evento 20, OUT1).

Com a inicial, a autora apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

(i) Laudo médico, elaborado em 04/05/2018, informando que a autora tem
doença mental, delirante persistente, resistente ao tratamento, logorrêica, crítica afetada sobre
o tratamento mental (é muito resistente). Tentou interromper o tratamento mas teve sintomas
graves. Diagnóstico CID 10:F29(?). Não tem condição de trabalho.

(ii) Laudo pericial produzido no processo 0000987-29.2014.4.02.5052 em que
atesta a autora com quadro compatível com transtorno depressivo maior moderado. A autora
estava incapaz há 1 ano e, naquele momento, apresentava volição diminuída, com humor
triste e bastante anergia, não tendo condições de trabalho. A incapacidade da autora foi
caracterizada como temporária.

A perícia judicial (Evento 12 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
14/01/2019, concluiu que a autora, embora fosse portadora de transtorno depressivo,
transtorno bipolar e psicose, não estava incapacitada para o trabalho habitual. Destacou o
perito que "conforme avaliação pericial atual, mesmo a autora possuindo as patologias
descritas acima, não apresenta incapacidade ou redução de capacidade para suas atividades
habituais de costureira em casa, pois não há alterações importantes ao exame físico atual e
aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data
anterior a esta perícia, quando afastada, mas sem receber benefício. Suas patologias
mostram-se compensadas com o tratamento já realizado e, não há impedimentos".

De acordo com o perito, (i) a depressão da autora iniciou há cinco anos, (ii) não
há comprovação por documentos médicos de incapacidade entre a data da cessação do
benefício e a data da realização da perícia judicial, (iii) a autora usa medicação Clonazepam,
Amitriptilina, Haldol, Fluoxetina, no momento, e o quadro está compensado, (iv) pode
manter acompanhamento médico e tratamento pelo SUS, se preciso, (v) pode continuar em
suas atividades como costureira em casa, pois não há incapacidade, (vi) não há redução, nem
limitação para suas atividades de costureira, (vii) a autora está totalmente capaz pela
avaliação médica atual.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ressalta-se que os documentos médicos particulares apresentados, na inicial,
não são suficientes para sinalizar o alegado estado incapacitante após a data da perícia
judicial e o perito judicial foi expresso ao atestar a capacidade da autora, naquela data (em
14/01/2019).
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Por outro lado, o único laudo médico apresentado foi elaborado em 04/05/2018
e os quadros psiquiátricos apresentam variação de intensidade e gravidade ao longo do
tempo. E não há, nos autos, documento que demonstre a permanência da sua incapacidade.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento de auxílio-doença no período de 21/05/2018 (data da cessação) a
14/01/2019 (data da perícia judicial, quando ficou constatada a capacidade da autora). Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000234582v19 e do código CRC 605d10d9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 5018712-60.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SANDRO BARCELLOS FERNANDES RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 16, RecIno1), o autor alega, em síntese, que (i) é portador de
trombose popliatea e câncer de próstata, (ii) a sentença foi baseada em perícia judicial que
contraria as demais provas dos autos e (iii) deve ser realizada nova perícia por médico
especialista. Contrarrazões do INSS (Evento 19, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 29/6/1964 (55 anos).

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavador de carros.

DOENÇA: câncer de próstata e tromboembolia pulmonar.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor ajuizou ação, em 12/12/2018, alegando que, por ser portador de
trombose poplítea e câncer de próstata, estaria total e definitivamente incapacitado para
realizar a atividade habitual de lavador de veículos. Requer a concessão do benefício por
incapacidade desde 10/9/2018 (DER).

Inicialmente, destaca-se que o requerimento administrativo foi negado pela
autarquia em decorrência do não cumprimento do período de carência exigido para o
benefício (Evento 1, INDEFERIMENTO16). Por esse motivo, a sentença não designou a
realização de perícia judicial, tomando como base as datas que constam na documentação
particular apresentada pelo autor, para fins de verificação do início da incapacidade.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício/ à DER):

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 106



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 497/726

5018712-60.2018.4.02.5001 500000250633 .V16 JESX51415© JES10683

(i) laudo (Evento 1, LAUDO6), datado em 4/9/2018, atestando procedimento
operatório para implante de filtro de veia cava inferior, em decorrência de trombose poplítea
e um episódio de embolia pulmonar, com procedimento sem intercorrências.

(ii) laudo (Evento 1, OUT7), datado em 28/8/2018, solicitando procedimento de
implante de filtro de veia cava e atestando que seria portador de tromboembolia pulmonar
bilateral, em anticoagulação plena, tendo evidenciado grande trombo solto na veia poplítea
esquerda, solicitando-se tratamento vascular definitivo.

(iii) laudo (Evento 1, EXMMED8), datado em 4/9/2018, atestando que seria
portador de quadro de tromboembolia pulmonar aguda, com trombo flutuante na veia poplítea
esquerda, estando estável clinicamente, com PA: 130/76 mmHg, FC: 68 bpm, bom padrão
respiratório, com saturação de 98%, aguardando em setor de UTI devido ao alto risco de novo
evento embólico.

(iv) laudo (Evento 1, OUT10), datado em 5/9/2018, atestando internação em
26/8/2018, em decorrência de dispneia e dor no membro inferior, com diagnóstico
de neoplasia maligna de próstata, tromboembolia pulmonar e trombo flutuante na veia
poplítea, sendo realizado implante de filtro de veia cava em 4/9/2018, com alta no dia de
confecção do laudo.

(v) laudo anatomopatológico (Evento 1, LAUDO12), datado em 9/5/2017, para
verificar a hipótese diagnóstica de câncer de próstata, informando, na conclusão, proliferação
de pequenas glândulas de significado incerto.

(vi) laudo (Evento 1, LAUDO13), datado em 5/9/2018, atestando diagnóstico de
adenocarcinoma de próstata; realizou tratamento com radioterapia e hormonoterapia,
encontrando-se em seguimento oncológico; apresentou, em 26/8/2018, quadro de dispneia
súbita, diagnosticado com trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar segmentar,
com necessidade de internação em CTI.

(vii) laudo (Evento 1, FICHIND14), datado em 4/9/2018, informando
procedimento de colocação percutânea de filtro de veia cava (trombose venosa periférica e
embolia pulmonar).

Pela análise dos autos, nota-se que a parte autora ingressou no RGPS, como
contribuinte individual, apenas em 1/6/2017 (Evento 7, OUT1), ou seja, logo após o início da
investigação médica a respeito do câncer de próstata, em 9/5/2017 (Evento 1, LAUDO12),
que seria confirmado pela documentação posterior.

Dessa forma, embora a maior parte dos documentos particulares
apresentados seja relativa a agosto e setembro de 2018, percebe-se que a origem da
incapacidade remonta a jun/2017. Isso porque o autor é portador de câncer de
próstata, doença cujo diagnóstico específico pode demorar um longo tempo para ser
determinado, o que justificaria o fato de grande parte dos laudos serem referentes a um
período mais tardio.
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Portanto, considerando que a hipótese já verificada em 2017 foi confirmada no
ano seguinte, é notório que a instauração da incapacidade ocorreu anteriormente ao ingresso
no RGPS e foi o motivo pelo qual o autor, que nunca havia contribuído nos anos pregressos,
passou a verter contribuições à Previdência.

Assim, embora divergindo quanto à fundamentação da sentença de
improcedência, ela deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000250633v16 e do código CRC 33c9f126.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5013230-34.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GILBERTO LAMPIER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 26, RecIno1), o autor  alega, em síntese, que (i) é analfabeto, não
sabendo ler e escrever, mas tão-somente desenhar o seu nome, como sendo a sua
assinatura (ii) a perita acabou por ignorar todos os exames  e laudos constantes nos autos,
valendo-se  de avaliações superficiais para concluir pela sua capacidade laboral (iii) foi
determinado a ele que assinasse um papel e aguardasse a sentença, não sendo, em momento
algum, explicado que poderia impugnar o resultado equivocado da perícia, e (iv) a perita
acabou por indicar de forma totalmente descabida a sua aptidão para o trabalho.
Contrarrazões do INSS (Evento 30, CONTRAZ1).

DATA DE NASCIMENTO: 11/09/1972 ( atualmente com 46 anos). 

OCUPAÇÃO HABITUAL: lavrador.

DOENÇA: fratura da diáfise da tíbia, traumatismos múltiplos não especificados, hipertensão
arterial, dislipidemia,  hipotiroidismo.  

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, o autor  ajuizou ação, em 10/10/2018, alegando que, por ser
portador de HÉRNIA INCISONAL E HIPERTENSÃO, estaria total e definitivamente
incapacitado  para realizar a atividade habitual de lavrador. Requer a concessão do benefício
por incapacidade desde . Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/07/2016 a
22/02/2018 ( Evento 2, INFBEN2).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):
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(i) laudo médico, datado em 10/09/2018, informando fratura no osso da perna
direita (demais informações não legíveis);

(ii) laudo médico, datado em 06/09/2018, informando histórico de  acidente de
motocicleta em 01/07/2016, com várias lesões graves, com existência de  hemopneumotórax,
lesão complexa no fígado, lesões em colón e intestino delgado, fratura fechada de tíbia e
fíbula direita;

(iii) laudo médico, datado em 23/07/2018, informando tendinite no joelho
direito.

A perícia judicial (Evento 14, LAUDO1), por sua vez, elaborada em
25/01/2019, por médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora
fosse portador de fratura da diáfise da tíbia, traumatismos múltiplos não especificados,
hipertensão arterial, dislipidemia e hipotiroidismo, não estava incapacitado para o trabalho
habitual. 

Destacou o perito que (i) o autor apresentou-se com aparelho cardiovascular
com ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência
cardíaca 64 bpm, pressão arterial 130/90 mmHg, o aparelho respiratório apresenta tórax
atípico, sem abaulamentos ou retrações, murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos
adventícios, frequência respiratória 17 rpm, já o abdome apresenta-se globoso, com ruídos
hidroaéreos presentes e indolor à palpação superficial profunda, com amplitude normal de
todos os movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos e joelhos, os membros
inferiores estão com motricidade e força preservada, bem como musculatura hipertrófica,
calosidade e mãos, (ii) o autor tem aptidão física e mental para exercer a atividade habitual de
lavrador, atingindo a média de rendimento alcançada, pois  não há evidência de nenhuma
sequela decorrente do evento de politraumatismo pregresso, (iii) ele possui calosidades nas
suas  mãos,  o que reforça a percepção de trabalho braçal recente, e não há sinal de desuso de
musculatura (iv) não corre risco de agravamento do quadro clínico, pois não apresenta
sequela, e (v) não há incapacidade para o labor habitual.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes. Após a juntada do laudo pericial que lhe foi desfavorável, a
parte autora, embora intimada, ficou inerte.

Quanto aos laudos médicos apresentados na inicial, nota-se que não são
suficientes para demonstrar o alegado estado incapacitante na DER. Isso porque apenas
afirmam a existência de sequela de doença, mas não apontam nenhuma restrição física que
impedisse o autor de exercer o labor habitual. Cabe destacar que o autor não se desincumbiu
do ônus de apresentar algum elemento de prova que pudesse infirmar o parecer do perito.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Embora a parte autora 
tenha indicado, em seu recurso, vícios na perícia realizada no curso da instrução, verifica-se
que o perito observou as disposições expressas no art. 473 do CPC,  expondo o objeto da
perícia, o método utilizado e as respostas conclusivas dos quesitos.
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000195841v27 e do código CRC 59af6a27.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5010379-22.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELDIMIRA INACIO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Em suas
razões recursais (Evento 33, Reclno1), a autora alega, em síntese, que (i) a doença
incapacitante da Autora é bem anterior a data fixada pelo Expert, (ii) trata-se de uma doença
degenerativa que está já apresenta a bastante tempo, (iii) a autora traz laudos de 2016 e por
isso a data da doença foi erroneamente apontada e não houve perda da qualidade da
segurada. Contrarrazões no Evento 35, CONTRAZ1.

DATA DE NASCIMENTO: 05/11/1965

OCUPAÇÃO HABITUAL: Diarista

DOENÇA: Doença cervical e lombar, de origem degenerativa.

VOTO

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

No caso, a autora ajuizou ação, em 11/09/2018, alegando que, por ser portadora
de Lombalgia na coluna com espondiloartrose L4-L5, estaria total e definitivamente
incapacitada para realizar a atividade habitual de diarista.

A perícia judicial (Evento 17 - LAUDO1), por sua vez, elaborada em
23/11/2018, por médico especialista em Ortopedia, concluiu que a autora era portadora de
doença cervical e lombar, de origem degenerativa e estava incapacitada para o trabalho
habitual desde 10/05/2018. Destacou o perito que (i) a autora é empregada doméstica, (ii) não
apresenta aptidão física para exercer sua atividade habitual, pois apresenta doença
degenerativa de colunas cervical e lombar, sem comprometimento radicular e dor à demanda
mecânica, (iii) não apresenta sinais de agudização, (iv) a autora deve evitar deambular por
médias e longas distâncias, ficar em pé por longos períodos, subir e descer escadas em
demasia, trabalhar com a coluna fletida, trabalhar agachada e carregar peso superior a 5
quilos, (v) a autora pode trabalhar sentada, (vi) a autora corre risco de agravamento do quadro

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 108



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 503/726

5010379-22.2018.4.02.5001 500000254956 .V18 JES10769© JES10683

clínico se continuar exercendo a atividade habitual, pois a sobrecarga mecânica causa dor e
tende a piorar o quadro clinico, (vii) de acordo  com laudo médico apresentado, é possível
estimar o início da incapacidade para o trabalho desde 10/05/2018, (viii) a incapacidade da
autora é temporária, (ix) os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da
capacidade laborativa são fisioterapia para reabilitação, repouso funcional, correção postural,
fortalecimento muscular e uso de analgésicos, (x) o tempo necessário para tratamento é 3
meses.

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que faria
não jus ao benefício pleiteado, em razão de não estar comprovada o requisito da qualidade de
segurado, sob a seguinte fundamentação:

"No caso em tela, realizada perícia com médico ortopedista em 23/11/2018
(Evento 17, LAUDO1), ficou constatado que a autora é portadora de doença
cervical e lombar, de origem degenerativa, estando temporariamente incapaz de
exercer sua atividade habitual como empregada doméstica. Segundo o perito, a
requerente deve evitar deambular por médias e longas distâncias, ficar em pé
por longos períodos, subir e descer escadas em demasia, trabalhar com a coluna
fletida, trabalhar agachada e carregar peso superior a 5 quilos.

Ainda de acordo com o expert, a autora está incapaz de trabalhar desde
10/05/2018, conforme data do laudo médico apresentado.

Nesse passo, vejo que, a despeito da comprovação da incapacidade laborativa, a
requerente não comprovou a sua qualidade de segurada.

Com efeito, consta no CNIS do Evento 23 que a parte autora fez recolhimentos
para o RGPS até 30/09/2015, o que garante o seu vínculo com a Previdência
Social até 15/11/2016 (art. 15 da Lei 8.213/91). O perito concluiu que a
incapacidade da requerente teve início em 10/05/2018, ou seja, quando ela não
era mais segurada do Sistema Previdenciário.

Destaco aqui, que, apesar da requerente ter comprovado a prorrogação do
período de graça por ter mais 120 contribuições mensais sem a perda da
qualidade de segurada (art. 15, §1º da Lei 8.213/91), não foi apresentado nos
autos prova do desemprego involuntário (por exemplo, recebimento do seguro-
desemprego), tendo ela, inclusive, se declarado como diarista na petição inicial.
 

Sendo assim, de todo modo a parte autora manteve sua qualidade de segurada
somente até 15/11/2017, ou seja, antes da DII fixada pelo perito (10/05/2018).  

Destarte, tendo ficado configurada a PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADA, nada resta a este Juízo, senão, afastar a pretensão autoral pelo
não cumprimento de todos os requisitos legais."
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A autora alega estar incapacitada para o trabalho, desde 2016, em decorrência
de lombalgia na coluna com espondiloartrose em L4-L5 e que teria apresentado os seguintes
documentos médicos para a comprovação da sua incapacidade:

(i) Ressonância Magnética da Coluna Lombar realizada em 25/07/2017.

(ii) Laudo médico, sem data, informando que a autora apresenta dor crônica,
secundária a doença degenerativa de discos vertebrais e neuropatias. Em
acompanhamento clínico com grupo de coluna no HSCMV e prescrição
de medicação.

(iii) Laudo médico, elaborado em 11/05/2018, informando que a autora está em
tratamento ambulatorial com quadro de lombocitalgia. Segue em tratamento
medicamentoso e fisioterapia. Sem condições para trabalhar.

(iv) Laudo médico, elaborado em 19/06/2018, informando que a autora é
portadora de hepatite B Crônica, portadora inativa em acompanhamento regular
neste nosocômio.

(v) Laudo médico, elaborado em 01/05/2016, informando paciente com lesão de
manguito e ombros.

(vi) Laudos médicos, sem nome, elaborados em 18/05/2016 e outros
documentos.

Ressalta-se que os laudos médicos elaborados em 2016 informam queixas, lesão
e doença, mas nenhum deles atesta incapacidade. O único laudo apresentado pela parte autora
que atesta incapacidade é o datado em 11/05/2018 e justamente, com base nele, a perícia
judicial fixa a data de início da incapacidade.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Deste modo, e considerando que o último vínculo empregatício da autora foi
cessado em 30/09/2015 (Evento 13, CONT2), ausente um dos requisitos para a concessão do
benefício pleiteado (qualidade de segurado), e, portanto, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação
em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000254956v18 e do código CRC bc81b208.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5001117-45.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VANCLEY NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 26 do Evento 49) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão/obscuridade ao deixar de se manifestar sobre o
entendimento da TNU, através do PEDILEF 0506698- 72.2015.4.05.8500/SE, que fixou a
tese (Tema 177), no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário determinar a
reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da
perícia de elegibilidade.

VOTO

De fato, a questão de direito versada nos presentes autos havia sido afetada pela
Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDILEF nº 0506698-72.2015.4.05.8500
(Tema Representativo da Controvérsia nº 177).  Todavia, em 26/02/2019, o acórdão
uniformizador foi prolatado por aquela Corte de Justiça, oportunidade em que ficou assentada
a seguinte tese de direito material:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
INCIDENTE ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 177. PREVIDENCIÁRIO. READAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
VEDAÇÃO À DETERMINAÇÃO PRÉVIA DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CASO DE INSUCESSO DA
READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO INSS DAS
CONDIÇÕES MÉDICAS  LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA
E ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. TESE FIRMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inafastável a possibilidade de que o judiciário imponha ao INSS o dever de
iniciar o processo de reabilitação, na medida em que esta é uma prestação
previdenciária prevista pelo ordenamento jurídico vigente, possuindo um
caráter dúplice de benefício e dever, tanto do segurado, quanto da autarquia
previdenciária.

2. Tendo em vista que a análise da possibilidade de readaptação é
multidisciplinar, levando em conta não somente critérios médicos, mas também
sociais, pessoais etc., seu sucesso depende de múltiplos fatores que são

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 109



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 507/726

5001117-45.2018.4.02.5002 500000248752 .V12 JES10515© JES10683

apurados no curso do processo, pelo que não é possível a determinação da
reapadtação propriamente dita, mas somente do início do processo, através da
perícia de elegibilidade.

3. Pelos mesmos motivos, não se afigura possível a determinação, desde logo,
de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, havendo inúmeras ocorrências que podem
interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por
invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise
pormenorizada pós início da reabilitação.

4. por fim, não pode o INSS, sob pretexto de que já cumpriu a determinação
judicial ao iniciar a reabilitação, reavaliar a condição de incapacidade médica
que ficou acobertada pela coisa julgada nos autos de origem, cessando o
auxílio-doença de que goze a parte, salvo a superveniência de fatos novos.

5. Tese firmada: 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e
permanente, não sendo o caso de aplicação da súmula 47 da TNU, a decisão
judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a
condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada
ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à
reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão
judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a
possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a
sentença.

6. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido.

O acórdão impugnado, por sua vez, em decorrência da
incapacidade parcial e permanente, atestada pela perícia judicial, condenou o INSS a
restabelecer o auxílio-doença em favor do autor até que ele seja considerada reabilitado  para
o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência. Confira-se:

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora,
determinando o restabelecimento do auxílio-doença desde a sua cessação em
20/6/2018, devendo ser mantido até a comprovada reabilitação profissional em
atividade compatível com o grau de instrução superior e renda habitual de
professor de educação física. Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.
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Ocorre que tal posicionamento está em dissonância com a tese firmada no
PEDILEF nº 0506698-72.2015.4.05.8500, uma vez que a TNU não só limitou o foco de ação
da decisão judicial ao encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional, como também ressalvou a possibilidade de o INSS
cessar o auxílio-doença com base na constatação de modificação das circunstâncias fáticas
após a sentença.

Voto por conhecer os presentes embargos do INSS e a eles dar provimento para,
reconhecendo a omissão/obscuridade suscitada, determinar o encaminhamento
do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem
como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação
das circunstâncias fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação
da capacidade laboral, sem que isso implique violação da coisa julgada. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000248752v12 e do código CRC ee24b914.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:8
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RECURSO CÍVEL Nº 5000170-79.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DOLARINA LINO CONSTANTINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-o a conceder auxílio-reclusão desde
08/09/2016. Em suas razões recursais (Evento 17), alega, em síntese, (i) que no caso do
segurado estar desempregado na data da reclusão, o requisito renda deverá ser aferido através
do último salário-de-contribuição e (ii) que a média do salário do segurado (02, 03 e 04/2015)
era de R$ 1.602,20, superior ao previsto pela legislação como “baixa renda” para o ano de
2015 (R$ 1.089,72). Contrarrazões apresentadas (Evento 21).

VOTO

O auxílio-reclusão está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo
devido aos dependentes dos segurados de baixa renda. O art. 80 da Lei nº 8.213/91 dispõe que
o referido benefício será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço. O art. 116 do Decreto nº 3.048/99 estabelece a
condição, para a concessão do benefício, de que o último salário de contribuição seja inferior
ou igual a R$ 360,00, valor esse que vem sendo periodicamente atualizado pelo Ministério da
Previdência Social.

Trata-se de benefício de natureza previdenciária e não assistencial, que reclama
para sua concessão os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do recluso no momento
do encarceramento; a condição de dependente de quem requer o benefício; e a baixa renda do
segurado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 587.365/SC-RG,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da
matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser levada em consideração para fins de
concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.

A prisão ocorreu em 24/08/2016 (Evento 1, OUT6). A última contribuição
previdenciária do segurado foi em 06/2015 (Evento 17), ou seja, ele se encontrava em
situação de desemprego na ocasião em que foi recolhido à prisão.

Assim, in casu, deve-se aplicar o entendimento firmado pela TNU em sessão
realizada no dia 08/10/2014, de que o preenchimento dos requisitos necessários à concessão
do benefício de auxílio-reclusão deve considerar a legislação vigente quando se efetivou a
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prisão e de que o benefício é devido inclusive no caso do segurado que, na data do efetivo
recolhimento à prisão, não possuía salário de contribuição  – como no caso de desempregado
– desde que mantivesse a qualidade de segurado. Ponderou o relator do voto vencedor, juiz
federal João Batista Lazzari que “com efeito, se na data do recolhimento à prisão, o segurado
estava desempregado, não há renda a ser considerada, restando atendido, dessa forma, o
critério para aferição da ‘baixa renda’”, concluiu o magistrado. (PEDILEF
50002212720124047016).

O mesmo entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao
proferir acórdão com a seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM
RENDA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. ÚLTIMO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão jurídica controvertida consiste em
definir o critério de rendimentos ao segurado recluso em situação de desemprego ou sem
renda no momento do recolhimento à prisão. O acórdão recorrido e o INSS defendem que deve
ser considerado o último salário de contribuição, enquanto os recorrentes apontam que a
ausência de renda indica o atendimento ao critério econômico. 2. À luz dos arts. 201, IV, da
Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991 o benefício auxílio-reclusão consiste na
prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda
que se encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de
Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e
definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente que
o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os
dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa
que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999
estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver
salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a
qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência
de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do
exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social." (art. 15, II, da Lei
8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao provimento dos Recursos
Especiais, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do
benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao
princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp
760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp
395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. 8. Recursos
Especiais providos. (REsp 1480461/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 10/10/2014) (gn)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL
1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM
RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA
RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do
CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de
renda (se o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não
exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento
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à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)".
FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da
Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na
prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda
que se encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de
Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e
definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4. Indubitavelmente o
critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os
dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa
que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber
remuneração da empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999
estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver
salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a
qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência
de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do
exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei
8.213/1991). 7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso
Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do
benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao
princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso
Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp
760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp
395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE
PARA FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80
da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade
laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o
último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese dos autos, o benefício foi
deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial
não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008
do STJ. (REsp 1.485.417 - MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018) (gn)

Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000197663v6 e do código CRC 769ea407.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5009842-89.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LARISSA VIEIRA BONOMO

RECORRENTE: GABRIEL VIEIRA BONOMO

RECORRENTE: MIGUEL VIEIRA BONOMO
RECORRENTE: GABRIELE VIEIRA QUIRINO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

 Trata-se de recurso de MEDIDA DE URGÊNCIA (erroneamente denominado
de agravo de instrumento) interposto por GABRIELE VIEIRA QUIRINO, por si e por seus
filhos menores GABRIEL VIEIRA BONOMO, MIGUEL VIEIRA BONOMO e LARISSA
VIEIRA BONOMO, assistidos pela DPU, pleitendo a reforma da decisão interlocutória
proferida na ação 5000622-58.2019.4.02.5004/ES, para conceder a tutela provisória da
evidência ou de urgência no sentido de determinar ao INSS que implante o benefício de
auxílio-reclusão NB 186.629.124-3, até o julgamento final da demanda ou a soltura do
segurado recluso, sob pena de multa diária. 

Contrarrazões do INSS de doc. 4 do Evento 10 alegando que (i) o agravo de
instrumento ora em exame não pode ser conhecido, por ser incabível no rito dos Juizados
Especiais Federais, (ii) no mérito, afirma que há necessidade de dilação probatória, afirmando
que não há nos autos prova inequívoca do alegado direito à concessão de auxílio-reclusão,
(iii) agiu corretamente o magistrado a quo quando indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
visto inexistentes os requisitos para a medida, (iv) em se tratando de pedido de benefício
previdenciário - seja sua implantação, seja seu restabelecimento -, resta imprescindível a
dilação probatória, de forma que não é possível afirmar existente prova inequívoca do direito
alegado apenas com a exordial, (v)  os atos dos servidores do INSS – administrativos – são
revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente é possível
de ser afastada por meio de prova produzida sob o crivo do contraditório, o que ainda não
ocorreu no caso dos autos, e (vi) considerando o procedimento célere do Juizado Especial,
inviável alegar-se prejuízo decorrente do andamento do feito, visto que não há que se falar em
demora.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que se aplica ao caso a fungibilidade recursal,
devendo ser analisado o recurso erroneamento denominado de agravo de instrumento como
medida de urgência, mesmo porque foi interposto no prazo legal. 

A decisão proferida nos autos da ação 5000622-58.2019.4.02.5004/ES indeferiu
a medida liminar no sentido de determinar a concessão de auxílio-reclusão em favor dos autos
sob os seguintes fundamentos:
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(...) A parte autora pede, em caráter incidente, a antecipação dos efeitos da
tutela, baseada na urgência e na evidência.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe (CPC/2015, art. 300,
caput), além de expresso requerimento: a) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo; b) a probabilidade do direito; c) a reversibilidade
dos efeitos do provimento antecipatório.

Por sua vez, a concessão da tutela provisória da evidência pressupõe
(CPC/2015, art. 311), além de expresso requerimento, dentre outros, que a
petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
(inciso IV).

Passo ao exame de tais requisitos.

Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras
provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos
da antecipação dos efeitos da tutela.

Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, sem prejuízo
de que, com o avançar da instrução, a questão seja reexaminada (...)

Compulsando os autos, inclusive os autos principais, observa-se que a  negativa
do benefício, pelo INSS, baseou-se em duas premissas: (i) a reclusão  de VALDERSON
BONOMO ocorreu após a perda da qualidade de segurado; e (ii) o último salário-de-
contribuição recebido pelo segurado era superior ao previsto na legislação.

Passa-se inicialmente à análise da qualidade de segurado do instituidor do
benefício requerido. 

No que toca à qualidade de segurado, nota-se que o pretenso instituidor  do
benefício teve a sua última contribuição recolhida em 01/2017, quando ocorrida a última
rescisão de contrato laboral em sua CTPS. O INSS reconheceu administrativamente a
manutenção da qualidade de segurado até 15/03/2018. Considerando que a prisão ocorreu em
6/7/2018, pode-se concluir que, nessa data, o recluso não mantinha mais a qualidade de
segurado. 

Porém, há, nos autos, prova de desemprego, pois o segurado recluso buscou, em
11/2017, na agência do SINE em Linhares/ES, a sua recolocação no mercado de trabalho,
sem sucesso (Evento 1, OUT10). 

A situação de desemprego (no caso, involuntária) enseja a extensão do período
de graça (art. 15 da Lei 8.213/1991), podendo-se afirmar que, na data da reclusão, o pretenso
instituidor do benefício requerido detinha a qualidade de segurado pela Previdência Social. 
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Quanto ao requisito segurado de baixa renda, verifica-se que Valderson Bonomo
foi recolhido à prisão em 06/07/2018 e sua última contribuição à Previdência Social ocorreu
em janeiro/2017, quando foi dispensado da empresa Alfa Engenharia e Montagens Industriais
Ltda. Com efeito, de 18/01/2018 (data da demissão) a 06/07/2018 (data da prisão), o segurado
esteve desempregado e sem renda. 

De acordo com o art. 116, §1º, do Decreto n. 3.048/1999 e a mais recente
jurisprudência do STJ, os requisitos necessários à concessão do benefício auxílio-reclusão
devem ser aferidos no momento da reclusão do segurado. Dessa forma, se o segurado não
possui renda no momento de seu encarceramento, mas preserva sua qualidade de segurado,
deve-se considerar o salário-de-contribuição como zero, sendo, portanto, sempre mais baixo
do que qualquer valor fixado pelas portarias interministeriais como limite para a concessão do
auxílio à família do recluso. 

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973
(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE
GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A controvérsia submetida ao
regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução
STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se o último salário de
contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à
prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei
8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2.
À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o
benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de
amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime
de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência
Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso
e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda". 4.
Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no
momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda
do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão
será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da
empresa". 6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula
que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver
salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que
mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida,
de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está
em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991). 7. Aliada a esses
argumentos por si só suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a
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jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do
benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em
observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp
831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do
TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260. TESE PARA FINS DO
ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da
Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce
atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência
de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na
hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo
sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018).

 Desta maneira, com base no entendimento acima, tenho por presentes os
requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício.

 Verificam-se, portanto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
uma vez constatada a procedência da pretensão autoral, nos termos da fundamentação acima,
bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao caráter alimentar
da prestação, voltada para a subsistência dos dependentes do segurado.

 Diante disso, deve ser deferida a tutela provisória de urgência, para que o INSS
proceda à implantação do benefício em favor dos autores. 

Voto por conhecer o recurso como medida de urgência e dar-lhe provimento,
determinando a concessão de AUXÍLIO-RECLUSÃO em favor dos autores, ora recorrentes,
devendo o INSS ser intimado para cumprir a ordem no prazo máximo de 30 dias e
comprovado o cumprimento da ordem nos autos da ação principal de n. 5000622-
58.2019.4.02.5004/ES. Cumpra-se com urgência. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252904v17 e do código CRC 3d8dd278.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000115-31.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARIA DO AMPARO SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela autora como  pelo INSS em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como
especial o período de 1/6/1994 a 5/3/1997 e determinando a revisão da RMI da aposentadoria
por tempo de contribuição. 

Em suas razões recursais (doc. 14 do Evento 18), a parte autora alega, em
síntese, que (i) no período de 06/03/1997 a 29/09/2010, em que exerceu a função de ajudante
de serviços públicos, realizava "serviços de limpeza pública na coleta de lixo domiciliar
(ajudante de carro coletor), coleta de lixo hospitalar, acondicionado em bombonas de plástico;
serviços de varrição e capina em áreas públicas”, estando exposta, conforme laudo técnico,
aos seguintes fatores de risco “radiações não ionizantes, ruído e agentes biológicos (lixo
urbano: coleta e industrialização de lixo), (ii)  foi comprovada por perícia técnica a exposição
aos referidos agentes nocivos e, pela própria descrição das atividades, é possível constatar
que a exposição foi habitual e permanente, (iii)  a comprovação da efetiva exposição do
segurado aos agentes nocivos é feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico
previdenciário, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho, (iv) o  PPP basicamente vai resumir as informações do laudo técnico
das condições ambientais do trabalho, devendo ser fiel ao laudo técnico, sem omitir conteúdo
do mesmo ou inserir dados falsos, (v)  todas as empresas sempre confeccionaram o PPP da
forma pela qual foi feito o documento apresentado, portanto mudar o posicionamento assim,
sem ao menos dar a chance do recorrente a possibilidade de complementar, é muito
prejudicial ao trabalhador, (vi) o magistrado deveria ter solicitado os laudos que
fundamentaram o PPP para então averiguar se a exposição aos referidos ocorria de forma
habitual e permanente e se o contato com agentes nocivos era indissociável do exercício da
profissão, não podendo fundamentar suas decisões com base em convicções pessoais e
dúvidas não sanadas, (vii) para o agente “radiação não ionizante”, há caracterização como
condição especial de trabalho pelo fato da legislação previdenciária caracterizar tal agente
como nocivo, estando descrito no Anexo 07 da NR 15 e no art. 68 do Decreto 3.048/1999,
(viii) a TNU, por meio do processo nº 5000416-66.2013.4.04.7213/SC, consolidou o
entendimento que o agente nocivo “radiação não ionizante” enseja em aposentadoria especial,
quando devidamente comprovada mediante prova técnica (PPP), mesmo após 5/3/1997, uma
vez não ser exaustivo o rol previsto pelos decretos de regência, (ix) a atividade da recorrente
deve ser considerada como especial pelo fato de que ficou devidamente comprovada a
exposição a radiações não ionizantes de forma habitual e permanente, (x) no que tange ao
agente nocivo “agentes biológicos” também deve ser reconhecido, em razão de exposição
a lixo urbano (coleta e industrialização de lixo), (xi) as atividades de coleta e industrialização
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do lixo podem ser enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999, mesmo
que exercidas em períodos anteriores, desde que exista exposição a micro-organismos e
parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas, e (xii) não há necessidade que a exposição
ao fator de risco biológico seja permanente, podendo se dar de forma eventual.

O INSS, em suas razões de doc. 16 (Evento 25) alega, em síntese, que (i)
a controvérsia no caso em tela não diz respeito unicamente à comprovação do desempenho de
atividade sujeita a agentes nocivos à saúde e à integridade física pela recorrida, mas sim na
possibilidade ou não de conversão de tempo atividade especial para majoração do tempo de
contribuição do benefício de aposentadoria por idade, (ii) a autora não comprova a
especialidade das atividades desempenhadas nos períodos enquadrados em sentença, (iii) não
foi apresentado nenhum documento hábil a comprovar a especialidade das atividades
desempenhadas, (iv) a sentença considerou o agente nocivo radiação não ionizante para
reconhecimento da especialidade das atividades desempenhadas pelo recorrido no período de
1/6/1994 a 5/3/1997, pois o Decreto n.º 53.831/1964 estabelece como atividades especiais
aquelas com exposição a radiações ionizantes (raio-X, radium e substâncias radiotivas) e não
ionizantes (infravermelho e ultravioleta), (v) a mera indicação do agente radiações ionizantes,
sem qualquer especificação da fonte e indicação do regime de trabalho da recorrida, não
caracteriza situação de insalubridade prevista no código 1.1.4 do Decreto n.º 53.831/1964,
(vi) consideram-se radiações não ionizantes a radiação infravermelha, proveniente de
operação em fornos, ou de solda oxiacetilênica, radiação ultravioleta como a gerada por
operações em solda elétrica, ou ainda raios laser, microondas, etc. São poucos os casos onde a
exposição a radiação não ionizante provoca insalubridade, como por exemplo soldador, (vii)
a recorrido trabalhava coletando lixo e a descrição de suas atividades indica uma exposição a
radiações não ionizantes (mais uma vez deve ser registrado que não foi indicada a fonte)
dentro da normalidade, (viii) a jurisprudência pátria tem decidido pela impossibilidade de
utilização de tempo de atividade especial convertido em tempo comum para completar
carência para concessão o benefício de aposentadoria por idade urbana ou mesmo a sua
revisão, uma vez que a sistemática adotada no art. 50 da lei nº 8.213/1991 vedar a utilização
de tempo ficto, e (ix) impõe-se a reforma da sentença de procedência para que o período de
01/06/1994 a 05/03/1997 não seja computado como tempo de atividade especial.

Contrarrazões do INSS de doc. 17 (Evento 26). 

Contrarrazões da autora de doc. 19 (Evento 30).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 112



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 518/726

5000115-31.2018.4.02.5005 500000243090 .V15 JES10515© JES10683

83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.
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Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
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no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
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julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do artigo 299 do Código Penal.

Desnecessário, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO.
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO
ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS.

(...)

III – A extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força
probatória, já que, constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de
labor em data posterior à de sua prestação, mesmo com as inovações
tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho advindas com o passar do
tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes era igual, ou
até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É
possível a conversão de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer
tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN, 5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008);

(...)
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(TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX 200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira
Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a
também juntada do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT) aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo
INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o
tenha embasado (...)

No caso, a autora ajuizou a ação pugnando pelo reconhecimento de tempo
especial do período de 1/6/1994 a 29/9/2010, mas a sentença reconheceu apenas o intervalo
de 1/6/1994 a 5/3/1997 em razão de exposição a radiações não ionizantes. 

As radiações em geral, inclusive as não ionizantes, estão abrangidas pelo item
1.1.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964 como agentes nocivos até 5/3/1997
independentemente de limite de tolerância, quando o Decreto 2.172/1997 limitou a
caracterização de insalubridade às radiações ionizantes. Assim, deve ser mantida a
especialidade reconhecida na sentença, não assistindo razão ao INSS em suas razões
recursais. 

Quanto ao período posterior a 5/3/1997, a autora apresentou o PPP de doc. 7
(Evento 1), emitido pelo município de Colatina/ES, demonstrando que, desde 1/6/1994, 
exerce o cargo de ajudante de serviço público, estando exposta a radiação não ionizante, ruído
(abaixo do limite legal) e lixo urbano (coleta e industrialização). No campo 14.2 do
documento, consta que as atividades consistema na "realização de serviços de limpeza
pública na coleta de lixo domiciliar (ajudante de carro coletor), coleta de lixo hospitalar,
acondicionando em bomonas de plástico; serviços de varrição e capina em áreas públicas".
Não houve uso de EPI eficaz. Pode-se concluir que a  exposição aos agentes nocivos se deu
de forma habitual e permanente em razão da descrição das atividades acima. 

De fato, os quadros anexos dos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 não
previam o lixo como agente agressivo à saúde. A coleta de lixo está prevista no Decreto
2.172/1997, alínea g do item 3.0.1 do Anexo IV. A jurisprudência firmou o entendimento no
sentido de que não há óbice para que seja utilizado o enquadramento do Decreto 2.172/1997
ou do Decreto 3.038/1999 para as atividades exercidas antes de sua vigência, pois a alteração
legislativa atua em favor do segurado, prevendo norma especial para aquele que labora na
coleta e industrialização de lixo.
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Assim, as atividades de coleta, industrialização do lixo e trabalhados em
galerias, fossas e tanques de esgoto podem ser enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do
Decerto 3.038/1999, mesmo que exercidas em períodos anteriores, desde que exista
exposição a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas. Na
verdade, a lista de atividades não é taxativa, mas exemplificativa, de modo que diversos
elementos probatórios podem concluir pela existência da insalubridade, ainda que a atividade
não esteja elencada como tal (TRF 4° Região, 2000.04.01.052061-2, DJ 30/10/2002; TRF 2ª
Região, 2000.02.01.020780-2, DJ 8/12/2004).

Nesses termos, deve ser reconhecida a especialidade de 6/3/1997 a 29/9/2010.

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso da autora para reconhecer tempo especial de 6/3/1997 a 29/9/2010, mantendo-se a
sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios devidos pelo
INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000243090v15 e do código CRC 95921486.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5007478-81.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EVANDRO SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como especiais os períodos
de 13/3/1990 a 16/6/1991, 19/9/1991 a 14/11/1992, 10/12/1992 a 30/8/1993, 11/11/1993 a
31/1/1996, 12/8/1999 a 3/5/2001, 3/4/1996 a 6/6/1997, 23/1/2002 a 9/3/2012 e 5/2/2013 a
8/8/2017, além de determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde
a DER, em 25/1/2018.

Em suas razões recursais (Evento 22, RecIno2), a parte recorrente alega, em
síntese, que (i) a atividade de vigia/vigilante não estava prevista nos Decretos 53.831/64 e
83.080/79, mas apenas a de guarda, (ii) para que a atividade de vigilante possa ser enquadrada
no item 2.5.7, Anexo III, do Decreto 53.831/64, deve ser demonstrada a periculosidade, o que
não ocorreu no caso dos autos, e (iii) no período posterior a 5/3/1997, não cabe
enquadramento como especial, independente do uso de arma de fogo. Contrarrazões do autor
(Evento 30, CONTRAZ1).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.
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Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS.

Assim, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições
especiais obedecerão ao disposto na lei em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, §
1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez que a legislação que rege o caráter especial das
atividades laborais sofreu alterações ao longo do tempo.

No que tange ao reconhecimento de tempo especial, no exercício da atividade
de vigilante, antes da Lei 9.032/1995, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do
PEDILEF 5076591-18.2014.4.04.7100/DF, decidiu que o segurado precisa comprovar o uso
habitual de arma de fogo em serviço para poder ser equiparado ao guarda e, por conseguinte,
enquadrar-se no Código 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964. Confira-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
TEMPOESPECIAL. VIGILANTE. EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE
GUARDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 26 DA TNU. NECESSIDADE DE
USO DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DA TNU. INCIDÊNCIA DA
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 42. ATIVIDADE DE VIGILANTE
ARMADO.RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO
LABOR, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DO DECRETO Nº 2.172/97.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (PEDILEF Nº 0502013-34.2015.4.05.8302). INCIDÊNCIA
DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PROVIDO.
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Relativamente ao período entre a Lei 9.032/1995 e o Decreto n. 2.172/1997, a
TNU, por meio do PEDILEF n. 05308334520104058300, decidiu que é possível o
enquadramento da atividade de vigilante no período compreendido entre 29/4/1995 e
4/3/1997, haja vista que o Decreto n. 53.831/1964 persistiu em vigor em tal período:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL NA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PERÍODO
POSTERIOR À LEI Nº 9.032/95 E ANTERIOR AO DECRETO Nº
2.172/97.DISSÍDIO CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

[...] Aliás, a jurisprudência desta TNU se consolidou no sentido de que entre a
Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é admissível a
qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item
2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o
advento daquele, sendo necessária a prova da periculosidade (mediante, por
exemplo, prova do uso de arma de fogo). [...]

Quanto ao período posterior ao Decreto 2.172/1997, a TNU, por meio do
julgamento do PEDILEF n. 0502013-34.2015.4.05.8302, julgado sob o rito dos
representativos da controvérsia (Tema 128), fixou a tese de que é possível o reconhecimento
de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, desde que laudo
técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade
nociva, com o uso de arma de fogo:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE
DE VIGILANTE ARMADO EXERCIDA APÓS O DECRETO 2.172/97.
RECONHECIMENTO CABÍVEL. RECURSO REPETITIVO DO STJ.
QUESTÕES DE ORDEM Nº 18 E 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se, por oportuno, o teor da Súmula 26/TNU: A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo
III do Decreto n. 53.831/64.

Todavia, a 1ª seção do STJ, em 22/5/2019, proveu incidente de uniformização
de segurado (Pet. 10.679/RN), de modo a reconhecer a possibilidade de caracterização da
atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo. A decisão foi
proferida em acórdão de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou, em
seu voto, que o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria
especial ao segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua
saúde ou a sua integridade física. Eis o teor do voto-ementa:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE, COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO
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PELO DECRETO 2.172/1997. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE
ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA
CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL
NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o., DA LEI 8.213/1991). INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO SEGURADO PROVIDO.

1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao
entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela
via da periculosidade.

2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à
aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts.
201, § 1º, e 202, II da Constituição Federal.

3. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos
não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da
atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a
garantia de proteção à integridade física do trabalhador.

4. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente
eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da
especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que
comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional,
nem intermitente.

5. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de
caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de
arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do
trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem
intermitente.

6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU afirmando a
impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da atividade de
vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão
proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade
da atividade.

7. Incidente de Uniformização interposto pelo Segurado provido para fazer
prevalecer a orientação ora firmada.

No caso em exame, o autor comprovou a utilização de arma de fogo em todos
os períodos concedidos pela sentença, por meio de Perfil
Profissiográfico Previdenciário emitido diretamente pela empregadora ou pelo sindicato da
categoria, nos casos de encerramento da atividade empresarial, conforme se observa:
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(i) 13/3/1990 a 19/6/1991: CTPS (Evento 1, CTPS6, p.11) informando a
prestação de serviços à SEG - Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A e
PPP (Evento 1, PPP7, p.13), emitido pelo Sindseg-GV/ES, declarando a atividade de
vigilante, com autorização para portar arma de fogo de modo habitual e permanente;

(ii) 19/9/1991 a 14/11/1992: CTPS (Evento 1, CTPS6, p.11), informando a
prestação de serviços à Servitran Ltda. - Vigilância e Transporte de Valores e PPP (Evento 1,
PPP7, p. 12) emitido pelo Sindseg-GV/ES declarando a atividade de vigilante, com
autorização para portar arma de fogo de modo habitual e permanente;

(iii) 10/12/1992 a 30/8/1993: CTPS (Evento 1, CTPS6, p.11) informando a
prestação de serviços à Vigil - Serviços de Vigilância Ltda. e PPP (Evento 1, PPP7, p.11)
emitido pelo Sindseg-GV/ES, declarando a atividade de vigilante, com autorização para
portar arma de fogo (calibres 12, 32 e 38), de modo habitual e permanente;

(iv) 11/11/1993 a 31/1/1996: CTPS (Evento 1, CTPS6, p.3) informando a
prestação de serviços à SEG - Serviços Especiais de Segurança e Transporte de Valores S/A 
e PPP (Evento 1, PPP7, p. 9) emitido pelo Sindseg-GV/ES declarando a atividade de
vigilante, com autorização para portar arma de fogo (calibres 12, 32 e 38), de modo habitual e
permanente;

(v) 12/8/1999 a 3/5/2001: PPP (Evento 1, PPP7, p. 10) emitido pelo Sindseg-
GV/ES informando a função de vigilante, na empresa Protection Sistemas de Vigilância
Ltda., com autorização para portar arma de fogo de modo habitual e permanente;

(vi) 3/4/1996 a 6/6/1999: PPP (Evento 1, PPP7, p. 1-2) emitido pela empresa
Prosegur Brasil S/A - Transporte de Valores e Segurança indicando o cargo de vigilante
patrimonial, portando arma de fogo de modo habitual e permanente, não eventual e nem
intermitente;

(vii) 23/1/2002 a 9/3/2012: CTPS (Evento 1, CTPS6, p.7) informando a
prestação de serviços à Visel Vigilância e Segurança Ltda. e PPP (Evento 1, PPP7, p. 3-4)
declarando a função de vigilante, portando arma de fogo durante a jornada de trabalho, de
modo habitual e permanente.

(viii) 5/2/2013 a 8/8/2017: CTPS (Evento 1, CTPS6, p.7), informando a
prestação de serviços à ACM Serviços de Segurança Ltda., e PPP (Evento 1, PPP7, p.5-7),
declarando a função de vigilante, portando arma de fogo de modo habitual e permanente, não
eventual e nem intermitente;

Como se observa, os períodos listados nos itens "i" a "v" são amparados por
PPP emitido pelo sindicato da categoria (Sindseg-GV/ES). Aqueles que constam nos itens "i",
"ii" e "iv", são referentes ao labor em empresas relacionadas ao transporte de valores, o que
permite concluir pelo uso de arma de fogo por necessidade inerente à atividade empresarial.

Não obstante o fato de não haver indícios de que as empresas relacionadas nos
itens "iii" e "iv" se dediquem a transporte de valores ou a atividades em que necessariamente
se faz o uso de arma de fogo, nota-se que elas já encerraram as suas atividades empresariais e
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esta TR/ES firmou o entendimento de que, nessa situação, se pode reconhecer a especialidade
com base no documento expedido pelo sindicato.

Por fim, cumpre registrar que os períodos referentes aos itens "vi" a "viii" foram
embasados por PPPs devidamente emitidos pelas empregadoras, não restando dúvidas quanto
à utilização de arma de fogo.

Não obstante, o STJ firmou o entendimento recentemente que é possível
reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou
sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5/3/1997.

Dessa forma, o autor faz jus ao reconhecimento de tempo especial nos períodos
impugnandos pelo INSS, mantendo-se a sentença de procedência.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar provimento a ele. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000243287v12 e do código CRC bdea710a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0038410-46.2016.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERA (AUTOR)

RECORRIDO: JOSE GERA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 61, Reclno1), alega, em síntese, que (i) a renda familiar é
composta pelos benefícios recebidos pelos pai do autor e pelo LOAS recebido por sua irmã,
no valor de um salário mínimo cada um, (ii) considerando o núcleo familiar formado por
quatro pessoas, a renda per capita supera 1/4 do salário mínimo, (iii) o valor recebido pelo
pai e pela irmã do autor é suficiente para cobrir as despesas narradas no laudo social, (iv) é
indevida a fixação de DIB fictícia e o deferimento do benefício após o óbito do seu genitor
porque não houve novo requerimento administrativo  e (iv) quanto à correção monetária, a
TR deve ser inaplicável apenas a partir de 20/9/2017, ou, subsidiariamente, de 25/3/2015.
Contrarrazões no Evento 66, CONTRAZ1.

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
miserabilidade (a incapacidade foi atestada pela perícia no Evento 34, OUT27), motivo pelo
qual se passa apenas à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.
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Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no
valor de até um salário mínimo percebido pelo idoso ou deficiente que
integre o grupo familiar;

não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação
acima, haja vista que se presume ser o rendimento de um salário mínimo
inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;

os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda
governamental, não devem ser levados em consideração para efeito de
cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II,
do Anexo do Decreto 6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

No caso, o relatório social (Evento 19, OUT15), realizado em 25/5/2017,
revelou que (i) o autor, à época com 24 anos, residia com sua mãe (49 anos), seu pai (80 anos)
e sua meia-irmã (28 anos), (ii) a renda mensal familiar era composta pela aposentadoria do
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seu genitor e pelo benefício assistencial recebido pela meia-irmã, no valor de um salário
mínimo cada um, (iii) a residência é própria, de alvenaria e madeira, em condições
inadequadas de habitação, (iv) as despesas mensais giram em torno de R$1.100,00, incluindo
gastos com alimentação, energia, água e gás de cozinha e (v) a família não participa de
nenhum programa social do governo.

Ressalta-se que o critério da renda per capita do núcleo familiar não é o único a
ser utilizado para se comprovar a condição de miserabilidade do idoso ou do deficiente que
pleiteia o benefício e a concessão de BPC pode dar-se por critérios subjetivos.

Como se observa, nos autos, a família possui 4 integrantes e os salários
mínimos recebidos pelo pai e pela meia-irmã não são suficientes para tirar a família da
extrema pobreza.

Assim, a reafirmação da DER realizada na sentença para conceder o benefício a
partir do óbito do seu genitor é devida, no sentido de que restou comprovada a
miserabilidade. A meu ver, as fotografias acostadas aos autos já revelavam uma moradia
extremamente simples e a hipossuficiência econômica do autor, antes mesmo do óbito do seu
genitor.

Deste modo, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, esta TR/ES adota o
posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei
11.960/2009 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de
mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.
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Insta registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
que para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o
trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos:

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional
para sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social
(PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia
que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE)
574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a
utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso
extraordinário da União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu
a autoridade do julgamento do RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência
do STF é no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com
repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual
modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no
âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la,
fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”,
explicou.

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I)
que autoriza aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas
sobre o mesmo tema. Tal situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da
reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a
submissão imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a
parte reclamante busca a revisão de decisão que acredita estar incompatível com
a jurisprudência. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem
configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades
revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.
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Voto por conhecer do recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000186823v3 e do código CRC c649f069.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0035894-19.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TANIA MARA FACH ETTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC)
com DIB em  28/10/2010 (data do requerimento administrativo). Em suas razões recursais
(Evento 52, Reclno5), alega, em síntese, que (i) a situação de hiposuficiência econômica não
restou demonstrada nos autos, (ii) as imagens fotográficas revelam um lar de padrão médio
(imóvel próprio), que não pode ser classificado como em situação de miserabilidade, (iii) as
fotos juntadas ao laudo social demonstram que a residência da autora tem excelentes
condições de habitação, com móveis e eletrodomésticos de boa qualidade. Contrarrazões no
Evento 57, CONTRAZ1.

VOTO

O impedimento a longo prazo da autora ficou comprovado na perícia judicial do
Evento 35, OUT20. Contudo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do
estado de miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
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destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo percebido
pelo idoso ou deficiente que integre o grupo familiar;
não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação acima, haja vista que se presume ser o
rendimento de um salário mínimo inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;
os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda governamental, não devem ser levados em
consideração para efeito de cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do
Decreto 6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

No caso, conforme se infere do relatório social (Evento 16, OUT11), a autora
possui 52 anos de idade e reside com a filha, Sra. Monique Fachetti Bolsanello.

A família reside em imóvel próprio (herança do pai da autora) de alvenaria, com
seis cômodos e condições físicas internas e externas adequadas. Segundo as fotos encartadas
nos autos, o imóvel apresenta boas condições de habitabilidade e seu mobiliário é adequado.

As despesas mensais relatadas são R$ 210,00 (duzentos e dez reais) com conta
de água,  luz e gás, a alimentação é obtida através de doação do namorado da filha da parte
autora, seus medicamentos não são adquiridos pelo SUS e custam R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) por mês, atendimento psiquiátrico anual no valor de R$ 450,00, além de
outras despesas que surgem no cotidiano.
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Quanto à renda do grupo familiar, a parte autora e sua filha não possuem renda
mensal e sobrevivem com auxílio financeiro e material do namorado da filha da parte autora.

Pelas informações e fotos extraídas do relatório social, o autor não se encontra
em situação de vulnerabilidade social. As fotos encartadas aos autos apontam para uma
moradia simples, denotando, no máximo, condição de pobreza, mas não de miserabilidade,
sendo possível constatar móveis e eletrodomésticos em bom estado de uso e conservação,
conforme pontuado pela assistente social em seu relatório.

Cumpre ressaltar que algumas despesas como conta de luz no valor de R$
176,97 não condizem com a realidade de uma família que alega estar em condição de
risco social.

A situação de vulnerabilidade exigida pela Lei não está configurada e as
necessidades básicas do grupo familiar estão sendo atendidas, não ficando evidenciada a
situação de extrema vulnerabilidade exigida pela Lei. XI. A parte autora reside em imóvel
próprio, que atende as necessidades do grupo familiar, estando guarnecido com móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos com características e em número incompatível com quem
alega estar vivendo em situação de penúria. Ademias, a parte autora recebe auxílio da família
e suas necessidades básicas estão sendo supridas.

Ademais, a parte autora recebe auxílio da família e suas necessidades básicas
estão sendo supridas. XII. Como é cediço, o benefício assistencial não se presta à
complementação da renda familiar, mas, sim, proporcionar condições mínimas necessárias
para a existência digna do indivíduo

É importante ressaltar que um dos objetivos da assistência social, previstos na
Constituição Federal de 1988, é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Deste modo, considerando que não há quadro de efetiva miserabilidade da parte
autora, seu pedido não merece guarida, salientando que, caso haja agravamento da atual
situação fática, pode o autor postular, administrativamente, novo benefício.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os valores
recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária
são irrepetíveis.

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para julgar
improcedente o pedido da autora, sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela
anteciapada e revogada, nos termos da fundamentação acima. Sem condenação em custas
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e honorários advocatícios.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000224076v12 e do código CRC 2481e3d3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0104415-93.2015.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: EDIELIA FERREIRA DEBACHER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 164, Reclno1), alega, em síntese,  que (i) é portador de
transtornos esquizoafetivos e transtornos da personalidade e do comportamento do adulto
(CID F 25.8 e F 68.0), além de dor intensa nos joelhos e coluna dorso lombar, dificuldades
para deambular, extrema fraqueza em membros superiores e inferiores, (ii) teria preenchido
todos os requisitos para a concessão do LOAS, (iii) a genitora do autor não fazia parte do seu
grupo familiar e os imóveis lhes pertecem, (iv) a renda do autor era igual a zero e sua
condição, até o óbito, era de completa miserabilidade social. Contrarrazões no Evento 168,
CONTRAZ1.

VOTO

O laudo pericial  judicial, juntamente com seus esclarecimentos, atesta que o
autor é portador de sequelas de alcoolismo, depressão e lombociatalgia, estando incapaz
desde jul/2011 e podendo ser enquadrado como pessoa portadora de deficiência e de
impedimentos a longo prazo.

Deste modo, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado
de miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito.

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.
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O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação (RCL) 4374
declarou a inconstitucionalidade o critério objetivo da Lei 8.742/1993 defasado para
caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que criaram os
programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei 10.836/2004), de
Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001), e apontou como
indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário-mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo percebido
pelo idoso ou deficiente que integre o grupo familiar;
não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação acima, haja vista que se presume ser o
rendimento de um salário mínimo inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;
os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda governamental, não devem ser levados em
consideração para efeito de cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do
Decreto 6.214/2007.

No caso, conforme se infere do relatório social (Evento 23, OUT15), o autor, à
época com 58 anos, residia com seu sobrinho Sr. Nelson de Backer Carvalho, a esposa Sra.
Joanete e dois filhos do casal.

A família reside em imóvel próprio de alvenaria, com oito cômodos e condições
físicas internas e externas adequadas. Segundo as fotos encartadas nos autos, o
imóvel apresenta boas condições de habitabilidade e seu mobiliário é adequado.
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As despesas mensais relatadas são de R$ 700,00 (setecentos reais) com
alimentação, R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) com energia elétrica e R$ 40,00
(quarenta reais) com gás de cozinha, além de outras despesas que surgem no cotidiano.

Quanto à renda do grupo familiar, a remuneração era composta pelo valor de 1
salário mínimo referente ao salário do sobrinho, 6 aluguéis de imóveis, no valor de 300,00
(trezentos reais) cada, somadas à remuneração da sua mãe (não atual integrante da
miserabilidade, no valor de 2 salários mínimos referente à aposentadoria e pensão por morte.

Pelas informações e fotos extraídas do relatório social, o autor não se encontra
em situação de vulnerabilidade social. As fotos encartadas aos autos apontam para uma
moradia simples, denotando, no máximo, condição de pobreza, mas não de miserabilidade,
sendo possível constatar móveis e eletrodomésticos em bom estado de uso e conservação,
conforme pontuado pela assistente social em seu relatório.

Cumpre ressaltar que algumas despesas como conta de luz no valor de R$
255,00 não condizem com a realidade de uma família que alega estar em condição de
risco social.

A situação de vulnerabilidade exigida pela Lei não está configurada e as
necessidades básicas do grupo familiar estão sendo atendidas, não ficando evidenciada a
situação de extrema vulnerabilidade exigida pela Lei. XI. A parte autora reside em imóvel
próprio, que atende as necessidades do grupo familiar, estando guarnecido com móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos com características e em número incompatível com quem
alega estar vivendo em situação de penúria. Ademias, a parte autora recebe auxílio da família
e suas necessidades básicas estão sendo supridas.

Ademais, a parte autora recebia auxílio da família e suas necessidades básicas
estavam sendo supridas. XII. Como é cediço, o benefício assistencial não se presta à
complementação da renda familiar, mas, sim, proporcionar condições mínimas necessárias
para a existência digna do indivíduo.

No mais, vale lembrar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), ao analisar um pedido de uniformização do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), fixou a tese que o benefício assistencial de prestação continuada
pode ser indeferido se ficar demonstrado que os devedores legais podem prestar alimentos
civis sem prejuízo de sua manutenção (Processo n. 0517397-48.2012.4.05.8300, DJ
23/2/2017). E, na hipótese, há prova de que sua mãe e seu sobrinho (grupo familiar do
autor) possuíam condições de prover o seu sustento sem prejuízo da própria
manutenção.

É importante ressaltar que um dos objetivos da assistência social, previstos na
Constituição Federal de 1988, é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Deste modo, considerando que não havia quadro de efetiva miserabilidade da
parte autora, seu pedido não merece guarida.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 116



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 542/726

0104415-93.2015.4.02.5051 500000243572 .V14 JES10769© JES10683

Por fim, quanto ao pedido de auxílio-doença, vale destacar que o próprio
requerimento de LOAS em momento anterior à incapacidade fixada é forte indício de que
tenha deixado de trabalhar muito antes de 2011.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000243572v14 e do código CRC 382f051c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0021234-32.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (Evento 30, OUT22), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i) a sentença deixou de reconhecer a especialidade da
atividade de marinheiro de convés / moço de convés, exercida de 1/4/1982 a
14/12/1982, 25/1/1983 a 8/4/1984, 18/4/1984 a 3/3/1994, 22/5/1997 a 24/5/2004 e 13/6/2005
a 23/2/2014, (ii) o Decreto 83.080/1979, Anexo II, código 2.4.4, prevê o enquadramento das
atividades de transporte marítimo do foguista e dos trabalhadores em casa de máquinas,
enquanto o Decreto 53.831/1964, código 2.4.2, enquadra como atividade especial os
pescadores e marítimos de convés de máquinas, de câmara e de saúde em transporte
marítimo, fluvial e lacustre, assim como os operários de construção e reparos navais, (iii)
dessa forma, deve haver enquadramento por categoria profissional em relação às atividades
exercidas entre 1/4/1982 a 14/12/1982, 25/1/1983 a 8/4/1984, 18/4/1984 a 3/3/1994,
(iv) quanto aos períodos de 22/5/1997 a 24/5/2004 e 13/6/2005 a 23/2/2014, a sentença
afastou a especialidade por não haver exposição ao agente ruído em níveis superiores aos
limites legais, (v) a sentença deixou de considerar outros agentes nocivos que não o ruído,
como a exposição a vibrações, oscilações e agentes químicos (tinta epóxi e redutor), de modo
habitual e permanente, e (vi) a exposição aos agentes químicos necessita apenas de análise
qualitativa. Contrarrazões do INSS (Evento 30, OUT22).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 117



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 544/726

0021234-32.2017.4.02.5050 500000236668 .V22 JESX51415© JES10683

trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Cumpre destacar que, a partir de 7/5/1999, a relação de agentes nocivos passou
a ser aquela elencada no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, que assim determina no caput
do referido anexo:
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O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos. (Redação
dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas
quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto, nº
3.265, de 1999)

Assim, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999 o critério
passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora n. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos, sendo
que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses casos, a
aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa. Nesse sentido:

(...) V - Até a edição do Decreto n.º 3.265-99, que alterou o Decreto n.º3.048-
99, o critério para aferição da presença dos agentes químicos listados no
regulamento era apenas qualitativa. Com o novel, passou a ser adotado o
critério quantitativo, a ser determinado por regulamentação
administrativa. VI- Apelação parcialmente provida.
(TRF, 2ª REGIÃO, AC 201050010155285,  DJ 6/12/2013)

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13
a exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente
quanto ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO.

1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
5.4.2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento
no sentido de ser cabível a conversão do tempo de serviço especial em
comum após 1998, desde que comprovado o exercício de atividade especial.

(...)

(AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, Segunda
Turma, julgado em: 20/3/2014)
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É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:
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(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

A sentença não reconheceu a especialidade de nenhum dos períodos laborados
pelo autor como moço de convés / marinheiro de convés, tanto à época em que era permitido
o enquadramento por categoria profissional, quanto posteriormente, por identificar que não
ocorreu exposição ao agente ruído em limites superiores aos parâmetros legais.

O PPP (Evento 1, OUT4, p.1-2) referente aos períodos de 18/4/1984 a
30/6/1985 e 1/7/1985 a 3/3/1994 indica que o autor exerceu a função de moço de convés, no
primeiro intervalo, e de marinheiro de convés, no período seguinte, sendo que as atividades
desempenhadas, independente da nomenclatura, eram similares.

 Como moço de convés, a parte autora era incumbida das seguintes tarefas:
trabalhar na amarração, ancoragens, transportes manuais de cargas, lançamento de cordas,
cabos e amarras; interagir com os demais profissionais da embarcação; auxiliar as
manobras; bater escórias de ferrugem; realizar todos os trabalhos de conservação, limpeza
e, de modo eventual, pintura do convés.

No cargo de marinheiro de convés, por sua vez, possuía as seguintes
atribuições: fazer serviços quando determinado pelo mestre da embarcação; executar
serviços de marinharia, como atracação e desatracação; receber e passar o cabo de
reboque; fazer costuras em cabos, de acordo com as ordens recebidas pelo mestre da
embarcação; bater ferrugem e proceder à pintura nas partes do convés e do costado da
embarcação; fazer baldeação do convés e do mastro; lavar branco e fazer a limpeza do metal
do setor do convés; fazer serviços de vigia da embarcação, zelando pela sua segurança e
impedindo que pessoas estranhas tenham acesso a bordo.

O enquadramento por categoria profissional, viável até 28/4/1995, englobava as
atividades de marítimo de convés de máquinas, de câmara e de saúde - operários de
construção e reparos navais, conforme o item 2.4.2 do Decreto 53.831/1964, bem como as
funções de foguistas e trabalhadores em casa de máquinas, de acordo com o disposto no
item 2.4.4, Anexo III, do Decreto 83.080/1979.

Como se observa, o enquadramento decorre, sobretudo, do trabalho relacionado
à casa de máquinas da embarcação e das tarefas de construção e reparo naval. As atividades
exercidas pelo autor, no entanto, não se enquadram nessa categoria, ligando-se precipuamente
a funções de limpeza, conservação e guarda dos navios.

Percebe-se que o próprio PPP qualifica o autor apenas como marítimo de convés
e não como marítimo de convés de máquinas, como seria necessário para caracterizar a
especialidade. Além disso, a descrição das atividades trazidas pelo documento permite
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concluir que, de fato, as tarefas executadas não estavam associadas ao maquinário da
embarcação, mas sim a atividades de conservação, conforme aludido.

Portanto, considerando que a CTPS do autor (Evento 1, OUT2, p.7) indica
apenas a função de moço de convés no período em análise e que o PPP, da mesma forma,
qualifica-o como moço de convés / marinheiro de convés, sem qualquer menção ao convés de
máquinas, o que caracterizaria o labor sob condições especiais, não restou configurada a
especialidade no caso dos autos.

Quanto ao período de 22/5/1997 a 24/5/2004 e 13/6/2005 a 23/2/2014, o autor
alega que a sentença analisou apenas o agente ruído, que esteve abaixo dos limites de
tolerância permitidos pela legislação (fato não impugnado pelo autor), deixando de considerar
a exposição a vibrações, oscilações e agentes químicos (tinta epóxi e reduto) ao longo da
jornada de trabalho.

Para o primeiro interstício, entre 22/5/1997 e 24/5/2004, percebe-se que o PPP
(Evento 1, OUT4, p.4-6) faz menção apenas à exposição a ruído, não havendo qualquer
referência a outros agentes nocivos à saúde que pudessem caracterizar a especialidade.
Ressalta-se que, de fato, os níveis de intensidade do agente verificado variaram apenas entre
76,7 dB e 84,8 dB, sendo que o parâmetro legal à época era de 90 dB até 19/11/2003 e 85 dB
a partir dessa data.

Para o intervalo entre 13/6/2005 e 23/2/2014, o autor juntou PPP (Evento 1,
OUT4) que, da mesma maneira, indica exposição ao agente ruído em níveis inferiores a 85
dB, conforme exigido no período para determinar o caráter especial da atividade, oscilando
entre 65,6 dB e 73,9 dB.

O documento também indica que haveria exposição a agentes químicos, em
decorrência do contato com "tinta epóxi e redutor", informando ainda que a análise seria
qualitativa, ou seja, que seria necessário apenas identificar a presença da substância, sem
observar seus níveis de concentração.

No entanto, o PPP não indica sequer as substâncias que compõem os produtos
em questão, o que torna inviável a caracterização da especialidade, tendo em vista que é
preciso comprovar a presença de algum dos agentes elencados nos Anexos nº 11, 12, 13 ou
13-A da NR-15 e, ainda, comprovar seu nível de concentração, conforme o caso.

Por fim, pontua-se que não há referência de exposição a vibrações e oscilações
nos documentos apresentados nos autos, o que impossibilita a apreciação.

Assim, tendo em vista que não houve comprovação da especialidade do labor
em quaisquer dos períodos impugnados, deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar provimento a
ele. Condenação em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos
(Evento 23, SENT31, p.14).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000236668v22 e do código CRC 020db640.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 0006824-20.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA ELISABETH VENTURINE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL
NO PERÍODO DE 26/04/1980 (DATA DO SEU CASAMENTO) ATÉ 17/06/1982 (DATA
ANTERIOR À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL) E NECESSIDADE DO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO PERÍODO DE 
01/11/1991 A 02/07/2000. CARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. NÃO PREENCHIMENTO DA
CARÊNCIA DE 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÕES ANTERIOR DA DATA DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE
RURAL PARA O PERÍODO DE 26/08/1980 A 17/06/1982.

 

 

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido autoral de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
desde a DER em 14/11/2017.

 

Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) não são necessárias as
contribuições da Autora relativas ao período posterior a 25/07/1991, uma vez que se
caracteriza como segurado especial; (ii) preenchimento dos meses necessários de carência
para obtenção do benefício.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...) A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em
prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.
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Para tanto, a demandante juntou os seguintes documentos, dentre outros:
escritura pública de compra de imóvel rural, datada de 1982 (fls. 13-16); certidão de
casamento na qual consta que seu marido exercia a profissão de lavrador (fl. 103).

 A existência de início de prova material é indubitável, o que motivou, inclusive
o INSS reconhecer administrativamente o período rural entre 18/06/1982 e 31/10/1991.
Nestes autos, portanto, a parte autora pretende o reconhecimento do trabalho rural entre
18/01/1975 e 17/06/1982.

Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos,
designou-se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três
testemunhas, por ela arroladas, foram inquiridas. Entretanto, nenhuma das testemunhas
apresentou informações úteis para a instrução processual.

Isso porque ambas conheceram a autora após a aquisição  do imóvel rural em
1982. Inclusive, as duas testemunhas asseveraram que, quando conheceram a autora, ao
menos uma das filhas desta já havia nascido. Pelo documento de fl. 52, vê-se que a
primogênita da demandante nasceu em 1984. Portanto, aparentemente, as testemunhas só
podem atestar o trabalho rural a partir de então.

Como o período posterior a 1984 já foi reconhecido administrativamente, em
nada os depoimentos podem acrescentar ao julgamento do feito. E como nenhuma prova
testemunhal há para atestar o labor campesino entre 1975 e 1982, o pleito, neste ponto, deve
ser julgado improcedente.

Também merece igual sorte o pedido de reconhecimento de trabalho rural entre
1991 e 2000. Neste caso, é irrelevante perquirir sobre o labor da autora no campo, pois a
consideração desse tempo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição depende,
invariavelmente, do recolhimento das contribuições. Essa foi a conclusão da autarquia
previdenciária em sede administrativa.

Houve a emissão de guia para pagamento das contribuições previdenciárias
relativas a esse período. Somente com o pagamento poder-se-á considerar esse lapso para fins
de aposentadoria. Do contrário, não.

Com o não acolhimento da pretensão inicial quanto a esses períodos rurícolas, a
questão de fundo (concessão de aposentadoria) também deve ser negada judicialmente, visto
o não atingimento do tempo contributivo mínimo para a outorga da aposentadoria almejada
(30 anos - art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal).

DISPOSITIVO

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes da
inicial. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC.(...)”

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 118



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 552/726

0006824-20.2018.4.02.5054 500000227804 .V3 JRJ17255© JES10683

Preliminarmente, há que se considerar que até junho de 1991 os trabalhadores
rurais eram amparados pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRO-RURAL,
para cujo acesso bastava a comprovação do exercício de atividade rural, além, evidentemente,
dos requisitos próprios do tipo de benefício - idade mínima ou incapacidade laborativa.

 

Com a edição das Leis nº 8.212 e n° 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, os
trabalhadores rurais foram incorporados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em
cumprimento a disposição constitucional que assegurou a eles os mesmos direitos até então
dispensados aos trabalhadores urbanos. No mencionado art. 143 da Lei nº 8.213, de 1991, foi
estabelecida regra de transição, até 24 de julho de 2006, para assegurar a esses trabalhadores
o acesso aos benefícios.

 

A carência urbana da parte Autora foi cumprida, uma vez que passou a exerceu
tal atividade, a partir de 03/07/2000, como empregada urbana, bem como vem vertendo
contribuições previdenciárias.

 

No entanto, ouso divergir do entendimento do magistrado sentenciante no
tocante à existência de início de prova material, no período após o casamento da Autora até a
data da aquisição da propriedade rural por ela e seu ex-conjuge.

 

Isto porque a certidão de casamento da Autora consta a profissão de lavrador do
seu ex-conjuge, tendo sido celebrado em 26/04/1980, o que comprova que o inicio de sua
atividade rural.

 

No entanto, não há inicio de prova material para o período anterior ao seu
casamento, seja em nome próprio, seja em nome dos seus genitores, o que também foi
destacado, em sede de prova oral, uma vez que as testemunhas informaram ter conhecido a
Autora somente após o seu casamento, assim como quando o casal passou a trabalhar na
própria terra.

 

Sendo assim, não há como se considerar a extensão pretendida pela Recorrente
no tocante ao exercício de atividade rural desde 18/01/1975, ante à ausência de qualquer
prova neste sentido.
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Com relação ao pleito autoral de reconhecimento do exercício da atividade rural
no período de 1991 a 2000, passo a tecer as seguintes considerações.

 

          O juízo a quo entendeu que não é possível a contagem de tempo do
serviço rural sem contribuição a partir de 24/07/1991, isto é, após a vigência da Lei 8.213/91,
afirmando também não ser possível computar os períodos rurais intercalados com urbano.

 

 

           Com razão a Autarquia Ré, ora Recorrida, ao argumentar que, uma vez
que se pretende obter aposentadoria por tempo de contribuição, para a contagem do tempo de
serviço rural exercido após a Lei 8.213/91 deve haver comprovação da efetiva contribuição
junto ao INSS.

 

           

            A Lei 8.213/91 previu a possibilidade da contagem do tempo de serviço
independente de comprovação da contribuição no período anterior à vigência da referida lei,
conforme se vê no art. 55, §§ 1º e 2º:

 

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da
qualidade de segurado:

§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade
não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será
admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o
Regulamento, observado o disposto no § 2º.

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início
de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições
a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

 

 

                 Assim, sabe-se que é possível computar o tempo de serviço rural
exercido antes da vigência da Lei 8.213/91 sem ter efetuado contribuições.
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                 Por outro lado, se se pretende obter aposentadoria urbana valendo-se
de parte de tempo de trabalho rural desenvolvido em período posterior à Lei 8.213/91, é
indispensável que haja o correlato recolhimento de contribuições. Nesse sentido firmou-se a
jurisprudência do STJ, verbis:

 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LABOR RURAL.
POSTERIOR À LEI N. 8.213/1991. CÔMPUTO PARA APOSENTADORIA URBANA.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, que imprescindível o
recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao labor rural posterior à Lei n.
8.213/1991, caso se lhe deseje reconhecer e computar para fins de aposentadoria urbana. 2.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ – 6ª Turma.  Processo AgRg no REsp
1247841 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0078124-9.
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Data da Publicação/Fonte DJe
01/10/2012)

 

 

                 Pelos fundamentos acima, entende-se que apenas o período de
26/08/1080 a 31/10/1991 (INSS já homologou de 18/06/1982 a 31/10/1991) no qual a autora
exerceu atividade rurícola poderá ser contabilizado, uma vez que se trata de período anterior a
vigência da Lei 8.213/91.

 

 

 

                 Assim, posto que a autora não contava com 30 anos de tempo de
contribuição na data de entrada do requerimento (DER: 14/11/2017) nem na data do
ajuizamento da ação, verifico que a mesma não faz jus ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, pelo a improcedência do pedido é medida que se impões.

 

                 RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de
incluir do cômputo o tempo de trabalho rural de 26/04/1980 (data do seu casamento) até
16/07/1982 (data anterior a aquisição do imóvel rural), por serem períodos posteriores à Lei
8.213/91 e nos quais não houve o recolhimento de contribuição.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 118



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 555/726

0006824-20.2018.4.02.5054 500000227804 .V3 JRJ17255© JES10683

 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/1995.

É como voto

Voto por conhecer o Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto
supra.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000227804v3 e do código CRC 82228130.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0025743-88.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SEBASTIAO MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial. Em suas razões recursais (Evento 18, OUT24), a
parte recorrente alega, em síntese, que (i) a sentença julgou improcedentes os pedidos sob o
fundamento de que o ruído ao qual esteve sujeito o autor era intermitente, (ii) antes da edição
do Decreto 2.172/1997, bastava que o trabalhador demonstrasse o desempenho de atividades
contempladas na legislação específica, não sendo necessária a prova da exposição habitual,
permanente e não intermitente, (iii) o fundamento utilizado para afastar o período de 4/5/1983
a 1997, ou seja, anterior à edição do Decreto 2.172/1997, não merece prosperar, (iv) a
documentação apresentada demonstra a especialidade nos períodos de 19/9/2005 a 2/6/2006,
10/7/2006 a 18/4/2007, 4/2/2008 a 5/8/2008 e 27/7/2010 a 18/10/2011, (v) a sentença
entendeu que a exposição a ruído também teria se dado de forma intermitente, mas os PPPs
do  Evento 1, OUT9 e OUT10 demonstram que o contato com o agente era contínuo, (vi) o
fato de constar que o contato com o agente ruído era contínuo não significa que fosse não
habitual ou não permanente, mas sim que ocorria de forma constante e (vii) ainda que não
seja reconhecida a especialidade entre 4/5/1983 e 2/5/1991 em razão do contato com o agente
ruído, o PPP demonstra o contato com poeira mineral em limites superiores aos permitidos
pela legislação. Contrarrazões do autor (Evento 24, OUT27).

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto 53.831/1964 e do Decreto n. 83.080/1979,
os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do
segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos
(itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do Decreto n.
83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser
classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7
do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
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trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU.

(...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à
integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Esse
entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da TNU, aplica-se
irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não conhecido.

(TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS 1998.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL SOMENTE ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE
PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma não
permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo
especial posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995
merece esse reconhecimento, dada a comprovação de exposição habitual
aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o reconhecimento como
tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a 28/04/1995.
8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a
sistemática prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os
Incidentes congêneres, que versem sobre a desnecessidade da demonstração
de exposição permanente a agente insalubre antes de 1995, determinando a
sua devolução às Turmas de origem para manutenção ou adaptação dos
julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente parcialmente
provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento.

(TNU, PEDILEF 200771950012920, DOU 29/06/2012.)

Inicialmente, passa-se à análise das atividades exercidas até 28/4/1995, quando
o enquadramento por categoria profissional, para fins de reconhecimento da especialidade,
era permitido pela legislação previdenciária.

A função desempenhada pelo autor entre 4/5/1983 e 2/5/1991 foi a de auxiliar
geral (Evento 1, OUT8, p.1-4), sendo que as atividades eram desenvolvidas em setor de
aciaria de empresa siderúrgica, ramo específico da metalurgia, que permite o enquadramento
especial caso o segurado exerça alguma das funções descritas no item 2.5.1 do Decreto
83.080/1979, Anexo II. 
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O mencionado decreto prevê o enquadramento de "fundidores, soldadores,
lingoteiros, tenazeiros, caçambeiros, amarradores, dobradores e desbastadores;
rebarbadores, esmerilhadores, marteleteiros de rebarbação; operadores de tambores
rotativos e outras máquinas de rebarbação; operadores de máquinas para fabricação de
tubos por centrifugação; operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transporte
de peças e caçambas com metal liquefeito, nos recintos de aciarias, fundições e laminações;
operadores nos fornos de recozimento ou de têmpera-recozedores, temperadores".

No entanto, consta no PPP (Evento 1, OUT8, p.1-4) que as tarefas
desempenhadas pela parte autora eram ligadas aos serviços de ajudante de caminhão na
indústria metalúrgica. Portanto, com vistas às atividades elencadas pelo decreto, não há
possibilidade de enquadramento da função exercida.

No período seguinte, entre 2/1/1992 e 13/3/2001, o autor exerceu a atividade de
eletricista (Evento 1, OUT10), prestando serviços que envolviam "repararos no sistema
elétrico de veículos diversos, observando o nível de carga de baterias, além de inspecionar
tomadas e cabos e executar serviços de manutenção preventiva ou corretiva dos sistemas
elétricos dos equipamentos, máquinas e veículos da empresa".

O  Anexo do Decreto 53.831/1964, em seu item 1.1.8, prevê o enquadramento
de profissionais que exerçam "trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos
elétricos com riscos de acidentes - eletricistas, cabistas, montadores e outros". Para tanto,
deve haver comprovação da exposição ao agente eletricidade em tensão superior a 250 volts
durante a jornada de trabalho.

Contudo, a documentação apresentada pelo autor não traz qualquer informação
a respeito do nível de tensão ao qual esteve submetido durante a jornada de trabalho. Dessa
forma, o enquadramento por categoria profissional até 28/4/1995 se mostra inviável.

Porém, embora em ambos os períodos não haja possibilidade de enquadramento
pelas atividades exercidas, os PPPs (Evento 1, OUT8, p.1-4 e Evento 1, OUT10) acostados
aos autos informam a exposição ao agente ruído, em intensidade de 94 dB, quando o autor
exercia a atividade de auxiliar geral, e de 86,9 dB, quando atuou como eletricista.

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6);

(ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios de 90 decibéis (Decreto n.
 2.172/1997, item 2.0.1);

(iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios de 85 decibéis
(Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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A sentença desconsiderou a exposição ao agente sob o argumento de que teria
ocorrido de forma intermitente. De fato, o primeiro PPP, relativo ao intervalo de 4/5/1983 a
2/5/1991, indica que teria havido exposição a ruído contínuo ou intermitente. A informação
não revela de forma clara a frequência com que o contato se dava, tornando inviável concluir
que seria de forma permanente ou, ao menos, habitual.

Conforme o entendimento já exposto, até 29/4/1995, seria possível considerar o
caráter especial de atividade sujeita à exposição habitual, pelo menos, a agente nocivo.
Entretanto, pela própria descrição das atividades do autor no PPP, que aponta a execução de
tarefas tanto na área interna quanto externa da siderúrgica, observa-se que a função era
desenvolvida em ambientes diferentes, prejudicando a análise da habitualidade, já
embaraçada pelo caráter contraditório das informações do PPP.

Por outro lado, o PPP referente ao período de 2/1/1992 a 13/3/2001 informa que
a exposição ocorria de forma habitual e intermitente. Portanto, entre 2/1/1992 e 28/4/1995,
cabe o reconhecimento da especialidade decorrente de exposição ao agente ruído de forma
habitual, ao menos, de acordo com o entendimento explicitado anteriormente.

Para o intervalo posterior, no entanto, exige-se que o contato tenha ocorrido de
forma permanente, motivo pelo qual não se pode reconhecer a especialidade a partir de
29/4/1995.

Ainda quanto ao agente ruído, o autor esteve exposto em intensidade de 85,3
dB, durante os períodos de 19/9/2005 a 2/6/2006 (Evento 1, OUT9, p.8-11), 10/7/2006 a
18/4/2007 (Evento 1, OUT9, p.1-7) e 4/2/2008 a 5/8/2008 ( Evento 1, OUT8, p.5-11).

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários em questão indicam que a exposição
ocorria de forma contínua, do que pode se depreender que o contato com o agente era
permanente e não intermitente. Assim, deve ser reconhecida a especialidade para esses
intervalos.

No entanto, de 2/3/2009 a 30/4/2009, 1/11/2009 a 30/6/2012 e 1/7/2012 a
25/2/2013, o PPP (Evento 1, OUT10, p.3-4) apontou que o ruído dava-se de forma contínua
ou intermitente, do que se extrai que a exposição não era permanente, sendo observada
apenas em momentos específicos.

Por fim, o autor alega que, entre 4/5/1983 e 2/5/1991, houve contato com
poeiras minerais.

No que tange à exposição a poeira minerais (sílica livre cristalina), cumpre
registrar que há o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido sob a sua exposição
com previsão no item 1.0.18 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 e nos demais decretos
anteriores (item 1.2.10 do Decreto 53.831/1964; item 1.2..12 do Decreto 83.080/1979; e item
1.0.18 do Decreto 2.172/1997).

Registre-se também que a avaliação desse agente nocivo pode ser feita de duas
formas: (i) qualitativa: a nocividade é presumida e independe de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente do trabalho; e (ii) quantitativa: a nocividade é
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considerada apenas quando a intensidade ou a concentração do agente no ambiente de
trabalho ultrapassa determinado limite de tolerância. Por isso, é indispensável laudo técnico.

Antes, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A
legislação previdenciária não previa limite de tolerância para tóxicos orgânicos. Com o
advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 3/12/1998 e convertida na Lei nº
9.732/1998, a redação do § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213/1991 passou a incluir a expressão
"nos termos da legislação trabalhista". Uma das consequências da alteração foi a
possibilidade de estender plenamente para o campo do Direito Previdenciário a aplicação da
Portaria MTB nº 3.214/1978 (que aprovou a Norma Regulamentadora nº 15 ou NR-15,
relativa à Segurança e Medicina do Trabalho e que trata especificamente das atividades e
operações insalubres para fins trabalhistas).

A Norma Regulamentadora define limites de tolerância para várias modalidades
de agentes nocivos. Antes da Medida Provisória 1.729/1998, a observância desses limites de
tolerância não podia ser aplicada para fins previdenciários por falta de suporte legal. Agora,
há tal possibilidade. Nesse sentido decidiu a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
ATIVIDADE ESPECIAL. SÍLICA LIVRE. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA. NR 15. APLICAÇÃO A
PARTIR DA MP 1.729. IMPROVIMENTO. 1. A partir da MP 1.729, publicada em
03.12.1998 (convertida na Lei 9.732/1998), as disposições trabalhistas concernentes à
caracterização de atividade ou operações insalubres (NR-15) - com os respectivos conceitos
de "limites de tolerância", "concentração", "natureza" e "tempo de exposição ao agente"
passam a influir na caracterização da natureza de uma atividade (se especial ou comum). 2.
A exigência de superação de nível de tolerância disposto na NR 15 como pressuposto
caracterizador de atividade especial apenas tem sentido para atividades desempenhadas a
partir de 03.12.1998, quando essa disposição trabalhista foi internalizada no direito
previdenciário. 3. Pedido de Uniformização improvido.” (Turma Regional de Uniformização
da 4ª Região, IUJEF 0000844-24.2010.404.7251/SC, Rel. José Savaris, julgado em
19.08.2011)

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos.

Assim, a partir de 3/12/1998, o limite de tolerância previsto na legislação
trabalhista para os agentes químicos passou a poder ser aplicado para fins previdenciários, de
forma que os compostos químicos transformaram-se de agentes nocivos qualitativos em
quantitativos. O Anexo nº 11 da NR-15 é que trata da questão no plano do direito do trabalho,
assim dispondo:

Nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a
agentes químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os
limites de tolerância constantes do Quadro nº 1 deste Anexo.
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Dessa maneira, apenas a partir de 3/12/1998 a avaliação quantitativa do nível de
concentração dos agentes químicos ao qual o segurado se expõe durante o trabalho é
indispensável para efeito de aferir se houve extrapolação do limite de tolerância. Antes disso,
a mera avaliação qualitativa (atesta exposição ao agente nocivo, mas sem definir a dose) era
suficiente para respaldar reconhecimento de condição especial de trabalho.

Não obstante, a poeira de sílicia integra o Grupo 1 (agentes confirmados como
carcinogênicos para humanos) da LINHACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos) divulgada através da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 9 de 7/10/2014, o
que viabiliza o enquadramento especial do período, independentemente da concentração
existente no ambiente de trabalho.

Isso porque o art. 68, § 4°, do Decreto 3.048/1999 estabelece que a presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2° e 3°,
de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do
trabalhador.

Nesses termos, faz o autor jus ao reconhecimento de tempo especial também  de
4/5/1983 e 2/5/1991. 

O documento de doc. 7 do Evento 1 demonstra que, na DER, houve o cômputo
de 32 anos, 3 meses e 20 dias de tempo contributivo. Os períodos ora reconhecidos como
especiais (4/5/1983 e 2/5/1991, 2/1/1992 a 28/4/1995, 19/9/2005 a 2/6/2006, 10/7/2006 a
18/4/2007 e 4/2/2008 a 5/8/2008) equivalem a um acréscimo de mais de 5 anos (40% da soma
dos períodos). Assim, não há dúvidas de que o autor, em 4/5/2017, faria jus à concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar parcial provimento a ele, para
reconhecer a especialidade nos períodos de 4/5/1983 e 2/5/1991, 2/1/1992 a 28/4/1995,
19/9/2005 a 2/6/2006, 10/7/2006 a 18/4/2007 e 4/2/2008 a 5/8/2008 e determinar a concessão
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS
INTEGRAIS desde a DER em 4/5/2017.  Para a atualização das parcelas, determino a
aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE
870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em
toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, trinta dias, a partir da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, ante o
parcial provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000238773v39 e do código CRC 827fea1b.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0007561-54.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: KELBERT MOSCHEN (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. RENEGOCIAÇÃO DE
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
PARTE AUTORA PRETENDE QUE SE CONSIDERE O PAGAMENTO DE DUAS
PARCELAS DO SUPOSTO PARCELAMENTO, EMBORA ADMITA A AUSENCIA
DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA. PREVALÊNCIA DA VONTADE REAL EXPRESSA
PELAS PARTES CONTRATANTES. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ
E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTRIÇÃO CADASTRAL LEGÍTIMA.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. REPARAÇÃO INCABÍVEL. PARTE AUTORA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM OU ALIUNDE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

 

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença
que julgou improcedentes os pedidos de (i) declaração de inexistência de débitos em relação a
duas parcelas de R$600,00 pagas pelo Autor, a título de acordo para parcelamento de cartão
de crédito; (ii) declaração da existência de débito em relação a última parcela e por
conseguinte, renegociação do valor da dívida em condições mais favoráveis ao Autor; (iii)
pagamento de indenização por danos morais.

 

A sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

 

“O autor aduz que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de efetuar os
pagamentos de faturas de cartão de crédito, tendo firmado um acordo com a ré pelo
pagamento de três parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) para quitar o débito.

 Informa que efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas, porém, devido à
mudança de endereço e de emprego, não adimpliu a terceira parcela dentro do prazo
estipulado no acordo.
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Sustenta ter entrado em contato com a empresa ré, por diversas vezes, para
quitar a terceira parcela, porém não obteve resposta. Atualmente, está sendo cobrado, daquele
débito em valor que considera superior ao devido. Propôs o pagamento de R$ 1.000,00 (um
mil reais) a título de acordo para quitação da dívida.

Em contestação, em fls. 49/59, a CEF afirma, em preliminar, a cessão do crédito
e sua ilegitimidade no caso em tela e, no mérito, esclarece que, em razão da inadimplência,
em fevereiro/2013, o débito foi cedido à empresa Renova/Recovery, razão pela qual a CEF
não pode emitir os boletos da dívida.

Defende, ainda, que enquanto a dívida era de responsabilidade da CEF,
encaminhou todos os documentos e boletos à residência do autor e que, se houve mudança de
endereço, a responsabilidade de manter o endereço atualizado no banco de dados da empresa
ré é do autor, não tendo comprovado os fatos alegados na inicial. Alega, também, a
preservação do princípio do pacta sunt servanda e refuta a tese de condenação em danos
morais.

Saliento, de início, que o fato de a Caixa Econômica Federal ter operado a
cessão do crédito discutido nestes autos à empresa Renova/Recovery, conforme se verifica à
fl. 51, não tem o condão de retirar sua legitimidade passiva para a causa, nos termos do que
preconiza o art. 109 do CPC. Inclusive, o mesmo dispositivo legal, no seu §3º, é claro ao
estabelecer que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, no presente caso,
entre a autora e CEF, estendem-se ao adquirente ou cessionário do crédito. Convém ressaltar
que a relação jurídica material posta nos autos, a teor do que dispõe o art.3º, §2º, da Lei nº
8.078/90, enquadra-se como relação de consumo, incidindo, por este motivo, o regime da
responsabilidade civil objetiva. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao
afirmar que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
“§2o. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

O Código de Defesa do Consumidor adota no campo da prestação do serviço a
responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de dano causado por defeito no serviço,
fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo o qual todo aquele que se dispõe a
exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder
pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

 Não obstante isso, a questão, em situações como a relatada nestes autos, deve
passar pela análise minuciosa do caso concreto, a fim de se aferir a verossimilhança das
alegações formuladas pela parte autora e, dependendo do caso, inverter-se o ônus da prova
para facilitar não só a busca da veracidade dos fatos como também da própria defesa do
consumidor.

Neste passo, o próprio STJ já decidiu que “para que haja a inversão do ônus da
prova (art.6º, VIII, do CDC) é necessário que o juiz analise as peculiaridades do caso
concreto e, no contexto, facilite a atuação da defesa do consumidor. A inversão não é
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automática, devendo o juiz justificar devidamente se presentes os pressupostos da referida
norma, para, aí sim, deferir a inversão da prova.” (REsp 284.995-SE, rel.Min.Fernando
Gonçalves, j.26/10/2004, cf. Informativo n° 226 do STJ).

In casu, verifica-se, pelo exame do processo, que não se mostra aplicável a
inversão do ônus da prova em favor do autor, em vista da falta de verossimilhança de suas
alegações. A despeito da alegação de que efetuou o pagamento de duas parcelas do acordo,
nos documentos de fls. 06/16, juntados pelo autor, constam apenas os boletos referentes ao
acordo, mas não há comprovação do pagamento das referidas parcelas, tendo o autor,
inclusive, declarado na Defensoria Pública, em fls. 42, que promoveria a entrega do
comprovante de pagamento, no prazo de trinta dias, sem, contudo, cumprir tal compromisso.

No que tange à alegação autoral de que não recebeu a cobrança em seu endereço
na Serra, mesmo tendo comunicado o novo endereço, sabe-se que é dever do devedor manter
atualizados perante o credor os seus dados cadastrais, em atenção ao princípio da boa-fé
objetiva e da lealdade contratual, contudo não há qualquer prova que evidencie tal
comunicação à CEF, pois todos os documentos apresentados acerca da requerida mantêm o
endereço do requerente em Vitória/ES.

Apenas as comunicações e boletos encaminhados pela adquirente do crédito
Renova/Recovery, a partir de maio/2016, foram atualizados com o endereço da Serra/ES.
Inclusive, o e-mail que o requerente junta em fls. 10, não comprova nenhum argumento da
exordial, pois traz meras alegações acerca do pagamento e da Serra/ES. Inclusive, o e-mail
que o requerente junta em fls. 10, não comprova nenhum argumento da exordial, pois traz
meras alegações acerca do pagamento e da mudança de endereço sem apresentar provas que
corroborem os fatos descritos.

Além disso, pretende o autor, também, a renegociação de fatura de cartão de
crédito em condições diversas das pactuadas. Com efeito, não comprovada abusividade ou
ilegalidade das cláusulas que regem a relação contratual, a mera alteração da situação
econômica do devedor não configura fato extraordinário e imprevisível a possibilitar a
revisão do contrato.

Nesse sentido:

 “AGRAVO INTERNO - CDC - PLANO SACRE - TEORIA DA
ONEROSIDADE EXCESSIVA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

I – [...] III No que toca à aplicação da teria da imprevisão, não é qualquer fato
superveniente que gere onerosidade excessiva, que possibilita a revisão contratual. Por fatos
supervenientes, deve-se entender aqueles fora do controle do consumidor, ou seja, fatos que
não dependam de sua vontade ou de seu agir. Se for possível a revisão diante das dificuldades
financeiras, restariam violados a segurança e o equilíbrio contratual. Conclui-se, pois, estar-se
diante de um risco comum ao negócio - a álea normal do contrato, no âmbito dos riscos, que
contratualmente cabe a cada uma das partes.
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IV -Não logrou êxito a embargante na demonstração da existência de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão atacado, V. Recurso improvido.” (grifos
nossos) (TRF 2; AC 200151010136364; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Federal Reis
Friede; E-DJF2R 07/03/2014)

 A concessão de parcelamento para a quitação de dívida assumida regularmente
pelo devedor é medida de caráter discricionário do credor, cabendo à instituição financeira a
aceitação ou não da proposta, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.

 No caso em apreço, a proposta de parcelamento formulada pela parte autora,
nos autos, foi desconsiderada pela CEF. Nesse contexto, não cabe ao Judiciário substituir-se à
vontade da instituição financeira para impor a renegociação da dívida com base em proposta
formulada unilateralmente pelo autor, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda.

Não é outro o entendimento do E. TRF da 2ª Região:

“CIVIL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES -
AÇÃO DE COBRANÇA - RITO COMUM ORDINÁRIO - PRINCÍPIO DA PACTA SUNT
SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A hipótese é de ação de cobrança, proposta pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERALCEF, pelo rito ordinário, objetivando a expedição de mandado de citação e
pagamento da quantia de R$ 12.187,57 (doze mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e
sete reais), atualizada até 05/09/2005, conforme demonstrativo de débito apresentado, cujo
objeto é dívida oriunda de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil -
FIES, firmado entre as partes. 2. O princípio fundamental na estrutura do direito contratual é
o do pacta sunt servanda, diante do qual aquilo que for estipulado e aceito de comum acordo
entre as partes deverá ser fielmente cumprido. Assim sendo, em respeito ao contrato, deve ser
mantida a aplicação do firmado entre as partes, em relação ao qual não se reconheceu
qualquer ilegalidade.

 3. As alegações recursais apresentadas não tiveram o condão de alterar as
conclusões da sentença ora recorrida, porquanto a faculdade de negociar está adstrita às
partes, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a realização de acordo, regras ou
parcelamento do débito, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da
força obrigatória dos contratos.

 4. O Poder Judiciário apenas pode aferir a legalidade do contrato, adstrito ao
conteúdo de suas cláusulas contratuais, não podendo adentrar nos limites reservados à
discricionariedade e autonomia da vontade das partes.

5. Recurso improvido. Sentença mantida.” (grifos nossos) (TRF 2, AC
200951100026449, AC - APELAÇÃO CIVEL – 491119, Quinta Turma Especializada, Rel.
Des. Marcus Abraham, E-DJF2R - Data:24/02/2014)

Desse modo, não havendo, nestes autos, prova de ação ilícita da ré, a pretensão
autoral não prospera.
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DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado à inicial e,
de conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC .”

 

Em suas razões recursais, a parte Autora apenas aduziu acerca da necessidade
de revisão contratual com o abatimento das duas parcelas de R$600,00, cada, devidamente
comprovadas, bem como redução de multa de juros.

 

É o breve relatório.

 

Decido.

VOTO

O Autor somente em sede recursal houve por apresentar os comprovantes de
pagamento das parcelas do acordo que alega ter celebrado com a CEF, no valor de R$600,00
cada, respectivamente, quitadas em 19/12/2012 e em 24/01/2013.

 

De outro giro, a CEF em sede de contestação asseverou que o inadimplemento
do Autor somente se iniciou em fevereiro de 2013, o que corrobora com a tese que houve o
processamento das duas parcelas do acordo, nos meses imediatamente anteriores (foto
anexada à fl. 50, que demonstra a realização de último pagamento em 28/01/2013), não
havendo, portanto, direito a pleitear a declaração de inexistência de débito em relação a tais
parcelas, uma vez que já foram computadas pela CEF, à época da cessão do crédito.

 

Outrossim, resta incontroverso que o Autor não efetuou o pagamento da última
parcela do acordo relativo a fevereiro de 2013, razão pela qual a conduta da CEF configura-se
legítima no que tange à suspensão dos boletos bancários, bem como inclusão do nome
daquela no cadastro restritivo do crédito.

 

Ainda que a parte autora não tivesse recebido em sua residência as informações
relativas à cessão do crédito, conforme afirma na petição inicial, tal fato não seria suficiente
para arguição da exceptio non rite adimpleti contractus, uma vez que o Autor era conhecedor
do débito, tendo sido o acordo voluntariamente aceito pela parte autora, sem ressalvas.
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Assim, uma vez que as partes efetuaram voluntariamente a novação de dívida
anterior, não sendo impugnada nos autos a validade do negócio jurídico, tais termos devem
prevalecer, pelo princípio da pacta sunt servanda, sendo certo que, uma vez que parte autora
não cumpriu com sua obrigação previamente assumida, sofrerá as sanções previstas no
próprio negócio jurídico firmado.

 

Da mesma forma, não há como o Judiciário impor a CEF novas condições para
pagamento do débito, em razão das supostas dificuldades financeiras do Autor, uma vez que o
contrato não contem qualquer cláusula abusiva, bem como pactuado dentro da autonomia das
vontades das partes.

 

 

Portanto, sendo verificada a mora da autora no cumprimento de sua obrigação
de pagar, tendo sua própria conduta dado causa à inclusão no SERASA, entendo que não há,
na presente hipótese, qualquer dano a ser reparado pela CEF, diante de fato exclusivo da
vítima, do qual é cabível o pagamento de multa e juros de mora.

 

Por outro lado, a pretensão relativa ao recebimento de indenização por danos
morais, entendo que deva ser mantida a sentença recorrida, uma vez que não houve qualquer
ato ilícito a ser imputado em face da CEF.

        

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO autoral e de a
ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de origem.

 

Sem condenação ao pagamento das custas, haja vista a isenção de que goza a
parte recorrente, por ser beneficiária de gratuidade de justiça (art. 4º, II, da Lei 9.289/96).
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) do valor da causa, valor este que terá sua exigibilidade suspensa, haja vista tratar-se de
beneficiário da gratuidade de justiça.

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem. É como voto.
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Voto por conhecer o Recurso do Autor e negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000256039v3 e do código CRC 9a4d4b08.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000588-17.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANDRE LUIZ MOREIRA JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA
DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA COMPROVOU
SUFICIENTEMENTE A TESE DE QUE, ANTES DE SE TORNAR INADIMPLENTE,
OBTEVE PARCELAMENTO - QUE NÃO FOI HONRADO PELA CEF -  NAS
CONDIÇÕES ACORDADAS. CEF RECONHECEU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO,
QUE JÁ PROCEDEU AO ESTORNO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR, EM
30/07/2018. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO APENAS PARA
FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 4.000,00. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

 

A parte autora ajuizou ação em face da CEF, que seja restituída, em dobro, da
quantia de R$453,47, considerado o parcelamento de seu cartão de crédito em apenas 4
(quatro) parcelas, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

 

Como causa de pedir, afirma que parcelou a fatura de seu cartão de crédito em
apenas 4 (quatro) parcelas, porém tal parcelamento não foi computado, o que gerou a
aplicação de um parcelamento automático, pela Ré, em doze parcelas, com o pagamento de
encargos pela Recorrente em valores a maior.

 

 A sentença julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) ANDRE LUIZ MOREIRA JUNIOR ajuizou a presente ação em face
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), a fim de obter a repetição de suposto
indébito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito.

Primeiramente, importa ressaltar que a responsabilidade civil de que tratam os
autos é a disciplinada pela Lei nº 8.078/90, precisamente porque o Diploma Consumerista,
em seu art. 3º, § 2º, incluiu, na noção de serviço, as atividades de natureza bancária,
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financeira e de crédito.

Dispõe o artigo 14, caput, do CDC:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.

Infere-se do dispositivo acima transcrito que, nas relações de consumo, a
responsabilidade civil é objetiva, exigindo, para sua caracterização a presença simultânea dos
seguintes requisitos: a) defeito do serviço prestado ou informações insuficientes/inadequadas
sobre sua fruição e riscos; b) dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano
causado e o serviço prestado.

Narra o autor que possui um cartão de crédito da Caixa e que em outubro de
2017 não conseguiu arcar com as despesas objeto de cobrança, tendo optado por realizar o
parcelamento ofertado na fatura, pagando o valor de R$ 254,84(duzentos e cinquenta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos) na data de 17.10.2017.

Informa que no mês de novembro de 2017 a existência de um “crédito
negociação admini” no valor de R$ 627,97 (seiscentos e vinte e seta reais e noventa e sete
centavos), bem como a cobrança de “acordo administrativo 01/12” no valor de R$ 90,12
(noventa reais e doze centavos).

Argumenta que não solicitou ou negociou qualquer parcelamento em 12 (doze)
vezes e que este parcelamento lhe teria gerado um prejuízo no valor de R$ 453,47
(quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), o qual pretende ver
restituído em dobro.

Acrescenta, ainda, que teria sofrido danos de natureza extrapatrimoniais, que
pretende ver ressarcidos.

A Caixa apresentou contestação na qual reconhece que houve o parcelamento da
fatura em 4 (quatro) prestações, sendo a primeira de R$ 254,84 (duzentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos) e as demais no valor de R$ 251,59 (duzentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Alega, no entanto, que o autor teria feito o pagamento da primeira prestação em
atraso, o que teria gerado seu enquadramento nas regras do acordo administrativo automático
que constaria do contrato de adesão assinado pelo autor.

Ocorre que o comprovante de pagamento juntado pelo autor (Evento 1,
COMP5, página 1) demonstra o pagamento tempestivo da primeira parcela do acordo de
parcelamento, o que demonstra a aceitação da proposta de pagamento em 4 (quatro parcelas).

Dessa forma, não há justificativa para a inserção do autor nas regras do acordo
administrativo automático, com cobrança em 12 (doze) parcelas.
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Concluo, portanto, ter havido falha na prestação de serviços por parte da
instituição bancária ré, ao não manter o parcelamento originalmente contratado pelo autor.

O autor contratou o parcelamento em 4x, tendo pago a primeira parcela de R$
254,84 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Restou ainda um
saldo de R$ 627,97 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), que deveria ter
sido parcelado em 3 (três) prestações no valor de R$ 251,59 (duzentos e cinquenta e um reais
e cinquenta e nove centavos), conforme proposta de parcelamento (Evento 1, COMP5, Página
2), totalizando o valor de R$ 754,77 (setecentos e cinquenta e quatro e setenta e sete).

Contudo, verifico que o autor apenas comprovou o pagamento de 8 (oito) das 12
(doze) parcelas do acordo administrativo, totalizando o montante de R$ 721,52 (setecentos e
vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), não havendo notícias de cobrança ou
pagamento do restante do valor do acordo.

Destaco que conquanto o prazo do acordo administrativo ainda não tivesse se
esgotado no momento do ajuizamento da ação, o autor manifestou-se posteriormente nos
autos, momento em que poderia ter colacionado tais documentos, o que não foi feito, não
tendo se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, NCPC).

Acrescento que a reparação pelo dano material depende de comprovação efetiva
da lesão patrimonial, a qual não pode ser presumida, o que, repito, não ocorreu no presente
caso.

Colaciono, em reforço argumentativo, o julgado abaixo, proferido pelo C. TRF
da 2ª Região:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 333, I, CPC/73. ÔNUS DA PARTE. DANOS
MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra decisão que julgou improcedente o pedido
para condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 2. A
demandante ingressou com ação ordinária alegando, em síntese, que a instituição financeira
deixou de creditar na conta de movimentação da lotérica o dinheiro contido nos malotes
entregues na agência. 3. Não constam nos autos recibos, protocolos, ou qualquer outro meio
que ateste a entrega da quantia reclamada aos prepostos da CEF. Ausente, portanto, a
documentação necessária para a comprovação do prejuízo alegado, fato constitutivo do
direito da demandante. 4. O dano material não se presume, deve ser provado para que
exsurja o direito à indenização. Cabendo ao demandante demonstrar os fatos constitutivos
do seu direito, nos termos do art. 333, I do Código de Processo Civil/73, quando ausentes
quaisquer das hipóteses legais para sua inversão ou distribuição diversa. 5. No que tange à
indenização por danos morais, diversamente do que se verifica em relação aos danos
materiais, não visa à recomposição da situação patrimonial da vítima, mas sim à reparação
em razão de ofensa à sua dignidade, tais como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a
solidariedade, a isonomia e o crédito. Ausente, no caso, prova de efetivo abalo moral sofrido
pela demandante. 6. Apelação não provida. (TRF-2 - AC: 00002696420104025119 RJ
0000269-64.2010.4.02.5119, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento:
09/02/2017, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)
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Assim, mesmo diante da inversão do ônus da prova, que o distribuiu de acordo
com o potencial da parte em produzir os instrumentos de convencimento do magistrado, o
autor não logrou êxito em proceder no Juízo cognição mínima apta a ensejar convencimento a
respeito de suas alegações.

Dessa forma, concluo não ter havido pagamento indevido de valores que
justifique sua repetição, pois o valor comprovadamente pago é inferior àquele devido em
razão do parcelamento original.

Julgo, pois, improcedente o pleito de repetição do indébito.

Passo, então, à análise do pedido de indenização por danos morais.

Para que seja configurado o abalo moral reparável, é necessário que a pessoa
seja exposta a uma situação vexatória, aquela decorrente de uma experimentação fática grave,
invasiva da dignidade da pessoa, e não consequências outras decorrentes de uma relação
meramente contratual ou de percalços do cotidiano.

Ainda no tocante aos danos imateriais, relevante salientar que “segundo a
doutrina pátria ‘só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo’” (STJ – Quarta Turma, RESP 844736, Rel.
Luis Felipe Salomão, DJE 02/09/2010).

Seria necessária, portanto, a demonstração -- ainda que mediante testemunhos --
de qualquer abalo ou ofensa ao patrimônio subjetivo da parte autora, capaz de ensejar o
reconhecimento da indenização pleiteada, o que não ocorreu.

No caso dos autos, ainda que tenha havido uma falha na prestação de serviços,
não vislumbro dano passível de indenização. O que ocorreu foi um mero aborrecimento, um
dissabor comum no cotidiano de vida em sociedade, não se caracterizando como dano e,
portanto, não passível de reparação.

Destaco, em reforço, os seguintes julgados:

DANO MORAL E/OU MATERIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL.
[...]5. Descabida a indenização por danos morais, uma vez que não verificada situação que
cause efetivo constrangimento, sério e apto a acarretar desgaste emocional relevante,
atentado à reputação, pudor, segurança ou tranquilidade, não se verificando maiores
conseqüências senão aquelas referentes ao aborrecimento de ter de solicitar o
ressarcimento, negado na via administrativa. Conforme consignado na sentença de primeiro
grau: (...)Das alegações e documentos carreados pelas partes, verifico que os fatos narrados
pela parte autora em sua inicial não restaram suficientemente demonstrados sob a ótica do
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dano moral. Ainda que em sua exordial a parte autora afirme que com o desconto indevido
sofreu dissabores, tais fatos, em momento algum, restaram comprovados nos autos. No mais,
em momento algum a parte autora teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção
ao crédito, o que à evidência, macularia a sua dignidade ante a inexigibilidade dos valores
ora impugnados. Assim, em meu sentir, não restou cabalmente demonstrado que a instituição
ré incorreu em qualquer ofensa a honra ou dignidade da parte autora. (...) 6. Não obstante a
relevância das razões apresentadas pelo(a) recorrente, o fato é que todas as questões
suscitadas pelas partes foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão
pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.7.
Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, limitados a 06 (seis) salários mínimos. Na hipótese de a parte autora ser
beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará
suspenso nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.8. É o voto.II ACÓRDÃO Decide a
Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região -
Seção Judiciária de São Paulo, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto da Juíza Federal Relatora, vencido o Juiz Federal Paulo Cezar Neves Júnior.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Juízes Federais Luciana Melchiori Bezerra,
Lin Pei Jeng e Paulo Cezar Neves Júnior. São Paulo, 20 de agosto de 2015.
(16 00000368220124036311, JUIZ(A) FEDERAL LUCIANA MELCHIORI BEZERRA - 11ª
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, e-DJF3 Judicial DATA: 04/09/2015.)

RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS/ECT. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO ENTREGUE ATRAVÉS DE
SEDEX COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA,
SENDO IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. APELAÇÃO
IMPROVIDA. [...] 3. A r. sentença que rejeitou o pedido de danos morais deve ser mantida,
tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em demonstrar qualquer tipo de
constrangimento à sua imagem, decorrente do atraso na entrega do medicamento, sendo
certo que "o C. STJ possui entendimento consolidado de que 'o mero inadimplemento
contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber
indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano...', REsp
362.136/SP. Precedentes" (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL -
1750653 - 0002785-24.2011.4.03.6112, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, julgado em
01/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2017). O fato não ocasionou qualquer transtorno
à autora ou à cliente, além da necessidade de compra de outro medicamento, considerando
que não restou prejudicado nenhum procedimento médico pela não entrega do medicamento
no prazo inicialmente previsto. 4. Apelação improvida.

(Ap 00156074720124036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI
SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2017
..FONTE_REPUBLICACAO:.)(grifos acrescidos).

Dessa maneira, não demonstrada a existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), haja vista não ter havido dano
ao autor, não procede a pretensão indenizatória em face da ré.
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DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS de repetição
de indébito e de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, I, NCPC. (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Ao contrário do que concluiu o juiz sentenciante, considero que esses elementos
trazidos pela parte autora são prova suficiente do direito alegado.

 

Com efeito, a própria sentença recorrida reconheceu que a parte Autora efetuou
o pagamento da 1ª. Parcela do acordo administrativo, no valor de R$254,84, na data limite do
seu vencimento, em 17/10/2017, o que acarretaria a sua aceitação ao acordo ofertado, por
escrito, pela Ré, em quatro parcelas totais, sendo que as próximas três parcelas seriam no
valor de R$251,59, cada, o que não ocorreu.

 

Isto porque, malgrado a parte Ré tenha contabilizado o pagamento efetuado pela
Autora, em 17/10/2017, no valor de R$254,84, já procedeu na fatura subsequente, cujo
vencimento ocorrera em 17/11/2017, ao parcelamento automática da fatura em doze parcelas
de R$90,12, o que difere do realmente pactuado.

 

Em nome da boa-fé processual, a ora Recorrida houve por esclarecer a situação
narrada, nos presentes autos, em sede de contestação, a saber:

 

“II.1 – DOS FATOS COMO REALMENTE OCORRERAM - DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA NOS MOLDES
PACTUADOS

O autor é titular do cartão de crédito 4009.XXXX.XXXX.8019, administrado
pela CAIXA. Aduz que, realizou o parcelamento de seu débito junto à requerida, mas que foi
surpreendido por cobrança diversa da pactuada. Em que pese as alegações do requerente,
consta do sistema o parcelamento pactuado:

(...)
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Quanto ao alegado pela autora esclarecemos o seguinte: em consulta ao sistema,
identificamos um parcelamento referente à fatura com vencimento em 17/10/2017 no valor de
R$ 882,81. O parcelamento registrado em sistema indica uma entrada no valor de R$ 254,84
com vencimento em 17/10/2017 mais 3 parcelas no valor de R$ 251,59.

 

Para a fatura com vencimento em 17/10/2017, o cliente efetuou o pagamento em
atraso na data 17/10/2017 no valor de R$ 254,84 para ativação de um acordo que não ocorreu.
O cliente acabou se encaixando nas regras do acordo administrativo automático, que consta
no contrato de adesão quando o cliente pagamento parcial do saldo devedor até a data

Identificamos um crédito de negociação administrativa na fatura com
vencimento em 17/11/2017 no valor de R$ 627,97. A requerida procedeu então, na data
30/07/2018 com os estornos dos encargos gerados do acordo administrativo, o cliente poderá
visualizar essa ação na próxima fatura.

 

Realizada a antecipações das parcelas restantes do acordo administrativo,
ressaltamos que os juros dessas das parcelas restantes do acordo serão descapitalizados.
Ressaltamos a Cláusula Oitava – Renumeração dos Serviços, do Contrato de Prestação de
Serviços de Administração dos Cartões de Crédito da CAIXA – Pessoa Física:

CLÁUSULA OITAVA - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 8.1 Pelos
serviços previstos na Cláusula Segunda, item 2.1, letra “a”, e somente após a adesão ao
Sistema na forma do item 3.1, o Titular pagará o valor de uma anuidade, a cada período de 12
(doze) meses de permanência no Sistema, contados a partir do 1° desbloqueio do cartão
Titular, por Cartão emitido, assim considerado o Cartão do Titular e cada um dos Adicionais.

 

Ressaltamos que na fatura da requerente referente ao mês 03/2017 só tinha
cobrança devida referente a anuidade e não tinha descrita nenhum acordo administrativo ou
compras efetuadas:

 

(...)

Ressaltamos que a anuidade é cobrada em parcelas mediante lançamento em
fatura, a cada período de 12 meses, contados a partir do primeiro pedido de desbloqueio do
plástico. Havendo cartão(ões) adicional(is), mesmo que bloqueado(s), estará(ão) passível(is)
de cobrança de anuidade, a partir do desbloqueio do cartão do titular.  

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 121



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 578/726

5000588-17.2018.4.02.5005 500000243043 .V3 JRJ17255© JES10683

O não pagamento das parcelas de anuidade do cartão, seja crédito ou múltiplo,
enseja a suspensão do cartão, que permanece disponível para reativação pelo cliente até o
vencimento do plástico. Por liberalidade, a cobrança da anuidade foi retirada das faturas da
requerente.

 

O estorno do valor ocorreu em 05/2018. Informamos ainda que o cartão da
cliente encontra-se ativo e com 28 dias de atraso (em 25/05/2018),teve seu último pagamento
efetuado em 15/05/2018,está bloqueado desde 10/04/2018 (por falta de quitação) e tem um
saldo devedor (débito) em 25/05/2018 de R$ 2.143,55, vejamos:

Ora, Exa., evidente que a parte autora visa ganho patrimonial indevido posto
que confessa possuir débito junto à requerida, que por sua vez vem cumprindo com suas
obrigações contratuais.

 

A prevalecer a tese inicial, no que realmente não se acredita, estar-se-ia
promovendo potencial avalanche de ações, dos mais variados tipos, que acabariam por
assoberbar o Judiciário com demandas de tal natureza, eis que fomentariam nos indivíduos a
possibilidade de obter vantagem financeira por quaisquer afirmações infundadas.

 

Nesses termos, mais do que evidente que os pedidos formulados pela
Requerente, relativos à suposta inexigibilidade do débito com consequente repetição do
indébito, devem ser julgados totalmente improcedentes. (...)”

 

Sendo assim, entendo que a própria CEF reconheceu a existência de ato ilícito
ao não proceder ao parcelamento da fatura da parte Autora, em apenas quatro parcelas, bem
como que já procedeu ao estorno do valores cobrados a maior, em 30/07/2018, em manifesta
boa-fé contratual.

 

Com efeito, consoante se depreende da jurisprudência do E. TRF2, a restituição
em dobro na forma do art. 42 do CDC somente é devida em caso de comprovada má fé da
instituição financeira, devidamente demonstrada no processo.

 

Sendo assim, é cabível a devolução dos valores indevidamente cobrados da
parte Autora, na forma simples, o que já foi cumprido em 30/07/2018.
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Quanto ao pedido de condenação da instituição financeira em indenização por
dano moral em virtude da cobrança indevida, assevero que uma vez reconhecida a
duplicidade da cobrança e a ausência de estorno, é devida também a indenização moral,
independentemente da comprovação de humilhação ou circunstância vexaminosa, tratando-
se, no caso, de dano moral in re ipsa, consoante jurisprudência do E. STJ que trago à colação:

 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES
INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.

- A existência de saques indevidos em conta mantida junto à instituição
financeira, acarreta dano moral. Precedentes. Agravo não provido.

(AgRg no REsp 1137577/RS, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 02/02/2010, Data da Publicação/Fonte DJe
10/02/2010);

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO IN RE IPSA. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.

1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, julgou
procedente o pedido de indenização por dano moral deduzido em desfavor do agravante,
haja vista os saques indevidamente efetuados na conta-corrente do agravado.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da desnecessidade, em
hipóteses como a dos autos, de comprovação do dano moral, que decorre do próprio fato da
inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operando-se in re ipsa.

3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser
revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, uma vez que o valor estabelecido a título de reparação por danos morais não se
apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua revisão fica
obstada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 183849/SP,
Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento 27/11/2012, Data da
Publicação/Fonte DJe 01/02/2013)
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Assim, acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem
natureza reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos
observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar
entendimento adotado pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por
danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da
exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a
condenação exemplar e suportável".

 

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o
descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve servir
também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, ao
mesmo tempo evitando-se o enriquecimento ilícito da vítima, convindo anotar que no caso
dos autos não há notícias de danos morais outros além daqueles intrínsecos ao fato, entendo
devida a indenização em R$ 4.000,00, montante que atende aos objetivos acima delineados.

 

Os juros de mora e a correção monetária na condenação por dano moral incidem
a partir do arbitramento, ou seja, a partir do julgamento por esta C. Turma, momento em que
o valor se torna devido, nos termos do manual de cálculos da justiça federal.

 

Por estes fundamentos, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da CAIXA ao pagamento de indenização por danos materiais, de forma simples, e
por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil), atualizados com juros e correção
monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do julgamento
por esta C. Turma, nos termos da fundamentação supra, que poderá ser compensado com
o valor devido pelo Autor ao banco, atualmente, em razão do mesmo cartão de crédito.

 

Sem custas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos
do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Voto por conhecer o Recurso e dar parcial provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000243043v3 e do código CRC 1a1a2561.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:7
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RECURSO CÍVEL Nº 0038029-16.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIZABETH REGINA RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL – INSS E CEF - ATRASO EM
PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR FRAUDE PRATICADA
POR TERCEIRO – AUSENCIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PELA PARTE
AUTORA PARA ALTERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PAGADORA -
DESÍDIA DO INSS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA FUNDADA NO ART. 37, PARÁGRAFO SEXTO, DA CREFB/88 -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CARÁTER SUBSTITUTIVO DO
RENDIMENTO DO TRABALHO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
PRIVAÇÃO, AINDA QUE TRANSITÓRIA, DE VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
VULNERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - DOSIMETRIA REALIZADA EM
ACORDO COM A LÓGICA DO RAZOÁVEL E A VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (SÚMULA 362, DO STJ) E JUROS DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO
APENAS PARA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE JUROS DE
MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA  - SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE

 

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente o pedido autoral de pagamento de indenização como compensação pelos danos
morais infligidos, no valor de R$4.000,00, ante ao atraso no pagamento do benefício
previdenciário da Autora, em razão da fraude praticada por terceiro na alteração da instituição
financeira pagadora do BANCO BRADESCO, no Estado do Espírito Santo, para a CEF, no
Estado de São Paulo.

 

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação no tocante à descrição da
responsabilidade civil atribuída ao INSS, a saber:

 

“(...)Nesse sentido, passo a analisar primeiro a questão relacionada ao INSS.
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 Nos autos ficou comprovado que o pagamento do benefício previdenciário da
parte autora (NB 128.486.090-3) foi transferido indevidamente para a agência bancária CEF
Vila Sônia, situada no estado de São Paulo, de forma fraudulenta, o que causou a parte autora
enormes prejuízos, já que ficou sem receber seu beneficio previdenciário a partir do mês de
novembro/2017.

 

Nota-se que o INSS não logrou êxito em comprovar nos autos que a solicitação
de alteração da conta para recebimento do beneficio previdenciário foi efetuado pela parte
autora, tampouco apresentou documentos relacionados a tal pedido.

 

Pelo contrário, o INSS somente juntou aos autos documentos que demonstram a
ausência de pagamento do beneficio na agência de origem (Banco Bradesco) e depósito na
agencia localizada em Estado diverso do de residência da parte autora.

 

Assim, uma vez reconhecida a fraude na alteração dos dados cadastrais da parte
autora, é devida a indenização pelos danos morais suportados, em decorrência da angústia
pela qual passou, ao ser surpreendida com ausência de dinheiro em sua conta e pelo fato de
ter que dispor de seu tempo para trâmites burocráticos (idas ao INSS e à agência bancária) a
fim de resolver uma situação a qual não deu causa.

 

Em que pese a atuação de terceiros, através de fraude, não pode ser afastado o
dever do INSS de assumir os riscos que a atividade administrativa oferece, mesmo porque
deixou de realizar a devida análise dos documentos disponibilizados pelo fraudador para
verificar sua veracidade, evitando assim, os transtornos ora relatados pela parte autora.

 

Desse modo, diante dos fatos e das provas trazidas aos autos, entendo que o
elemento preponderante na fixação do valor da indenização deve ser a extensão do dano,
configurada por recair sobre benefício previdenciário da parte autora, de natureza
eminentemente alimentar, conforme acima exposto.

 

Neste diapasão, reconhecida a falha na prestação do serviço da ré, deverá
indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos. A maior dificuldade tem sido a
mensuração do dano moral e quantificação da reparação, já que não dependem de dados
objetivos, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis,
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não se justificando que venha a se constituir em enriquecimento ilícito. Nesse sentido,
entendo que, pela extensão do dano moral, é razoável fixar a indenização em R$ 4.000,00
(quatro mil reais).(...)”

 

 A recorrente, em síntese, aduz que o pagamento do benefício previdenciário da
Autora já se encontra devidamente regularizado, após a propositura da presente demanda,
razão pela qual requer a redução do quantum arbitrado para R$1.000,00, bem como que os
juros de mora e correção monetária incidam tão-somente a partir da sentença.

 

A parte recorrida oferta contrarrazões pela manutenção da sentença.

 

É o relatório. Decido.

VOTO

Tratando-se o INSS de autarquia previdenciária, vale dizer, pessoa jurídica de
direito público atuando sobre o regime jurídico-administrativo, haveria de prevalecer a regra
encartada no art. 37, §6º da CF/88.

 

Como se sabe, a responsabilidade objetiva do Estado funda-se na teoria do risco
administrativo, razão pela qual descaberia investigar a existência de culpa ou a falta anônima
do serviço. Presentes os pressupostos, como sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo
causal, presente também estará o dever de reparar.

 

Considerando que o INSS é o responsável pela normativa e operacionalização
do pagamento dos seus benefícios previdenciários e sua desídia em apurar o motivo do atraso
no pagamento das competências relativas aos valores devidos à Autora, a título de
aposentadoria, nos meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, não há como negar sua
legitimidade no caso concreto, em aplicação da Teoria da Asserção.

 

 

Os eventos narrados em peça inicial foram suficientemente corroborados pela
instrução probatória, que demonstrou o fato constitutivo do direito autoral, isto é, fraude na
alteração da instituição financeira pagadora do benefício previdenciário da Autora, do
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BANCO BRADESCO para a CEF, o que acarretou o pagamento em atraso das competências
acimas descritas.

 

O atraso no pagamento de benefício previdenciário, mormente aquele cujo
objetivo é substituir a renda proveniente do trabalho, como no caso dos autos, enseja o dano
extrapatrimonial. Ora, o ato ilícito praticado pela ré privou da fruição do titular-beneficiário
parcela que possui natureza alimentícia, e, por isso mesmo, em conexão íntima com o mínimo
existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

 

A privação injustificada da renda proveniente do trabalho, dotada de caráter
alimentar, é transtorno que excede da cotidianidade ou do caráter prosaico do dia a dia. Viola,
portanto, direito da personalidade e, em vista disso, pode-se presumir a ocorrência do dano
extrapatrimonial.

 

Configurados estão, pelos fundamentos acima expostos, todos os pressupostos
que ensejam a responsabilidade e o dever de indenizar.  Registre-se, já passando à dosimetria
do quantum a título de compensação, que a indenização por dano moral exerce em nosso
sistema jurídico duas funções principais, quais sejam, as funções compensatória e
pedagógica.

 

O cumprimento adequado dessas duas funções deve orientar a quantificação da
indenização por dano moral. Desta forma, sob o ponto de vista compensatório, o quantum
deve ser suficiente para, de um lado, compensar ou amenizar o sofrimento experimentado por
aquele que foi vítima do ilícito sem que, de outra parte, sua fixação se dê em patamares
elevados a ponto de ensejar um enriquecimento sem causa daquele que é indenizado.

 

De outra parte, sob o prisma pedagógico, serve a indenização por danos morais
para desestimular a prática de ilícitos semelhantes no futuro.  Por essa razão, entendo que ao
caso vertente deva aplicar-se a teoria do desestímulo, de forma a realçar a função pedagógica
e a desestimular o cometimento de novas ilicitudes pela parte ré.

 

É cediço que o arbitramento de indenização como forma de desestimular a
reiteração de condutas ilícitas revela-se potente mecanismo de proteção aos direitos de
personalidade, e de estímulo à adoção de práticas empresariais harmônicas em consonância
com o arcabouço principiológico de proteção aos direitos do consumidor. 
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Além dessas razões, comungo ainda do entendimento esposado por Rodrigo 
Pereira Ribeiro de Oliveira[1]:

 

Prevenir o dano para que não seja necessário repará-lo figura-se como um novo
enfoque ao Direito, principalmente no âmbito da responsabilidade civil. Sobre esse ponto, há
os ensinamentos de Pietro Perlingieri, verbis: O instrumento de ressarcimento dos danos e da
responsabilidade civil, embora adaptado às exigências da vida moderna, demonstra-se,
frequentemente, inidôneo. A jurisprudência dos valores tem necessidade de afinar as técnicas
de prevenção do dano, da execução específica, da restituição in integro e de ter à disposição
uma legislação de seguros obrigatória e de prevenção social. Alargam-se, nesse meio tempo,
as hipóteses de responsabilidade civil, utilizam-se os institutos processuais, inclusive aqueles
típicos da execução, com o objetivo de dar atuação, do melhor modo possível, aos valores
existenciais. (PERLINGIERI, 1999, p. 32).

 

Com isso, verifica-se que não se trata, de maneira alguma, de desvalorizar o
tradicional papel traçado pela responsabilidade civil, mas de reconhecer que a função
desestimuladora, tendo como consequência a prevenção do dano, torna mais abrangente a
responsabilidade civil, inclusive tendo em vista que a simples reparação do dano se tornou
insuficiente para atender, de forma satisfatória, os conflitos sociais modernos, mormente em
se tratando dos direitos da personalidade.

 

Outrossim, sabe-se que o STJ adota a teoria do desestímulo, aplicável à
indenização por dano extrapatrimonial, considerando que a mesma deve inibir a recalcitrância
do ofensor. Nesse sentido, vejamos julgado:

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ESPOSO E PAI DAS
AUTORAS. IRRELEVÂNCIA DA IDADE OU ESTADO CIVIL DAS FILHAS DA
VÍTIMA PARA FINS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. QUANTUM DA
INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE
FUNERAL. FATO CERTO. MODICIDADE DA VERBA. PROTEÇÃO À DIGNIDADE
HUMANA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA SUA REALIZAÇÃO.1. É presumível a
ocorrência de dano moral aos filhos pelo falecimento de seus pais, sendo irrelevante, para fins
de reparação pelo referido dano, a idade ou estado civil dos primeiros no momento em que
ocorrido o evento danoso (Precedente: REsp n.º 330.288/SP,Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJU de 26/08/2002)2. Há, como bastante sabido, na ressarcibilidade do dano moral,
de um lado, uma expiação do culpado e, de outro, uma satisfação à vítima.3. O critério que
vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 122



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 587/726

0038029-16.2017.4.02.5050 500000244493 .V3 JRJ17255© JES10683

morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva
para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.4. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das
"punitive damages" encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que,
anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como
princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la
expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002.5. Assim, cabe a
alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.7. Dessa forma,
considerando-se as peculiaridades do caso, bem como os padrões adotados por esta Corte na
fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, impõe-se a majoração da
indenização total para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), o que corresponde a R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por autora. (Processo REsp
210101/PR/RECURSOESPECIAL 1999/0031519-7, Relator: Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (8135),
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 20/11/2008, Data de
Publicação e Fonte: DJe 09/12/2008)

 

Assim, a fim de adequadamente cumprir com a dúplice função já citada, devem
ser levados em consideração alguns critérios para a dosimetria da indenização, tais como (1)
o nível de antijuridicidade do ato, (2) a gravidade das consequências do ato ilícito, (3) o
comportamento do réu diante do ilícito, (4) o comportamento da vítima do ilícito e, ainda, (5)
a capacidade econômica das partes envolvidas.

 

Utilizando-me dos critérios e parâmetros acima, pondero como adequada a
fixação do quantum indenizatório, qual seja, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com a manutenção da sentença no tocante à fixação do quantum indenizatório.

 

Sobre a verba a título de danos morais incidirá correção monetária a partir da
publicação da sentença (STJ 362), pelos índices aplicáveis à correção de precatórios no
âmbito da Justiça Federal, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, CTN;
TRRJ 31), a contar da citação (art. 405, CC).

 

Sem condenação em honorários, por tratar-se de recorrente vencedor (art. 55,
Lei n. 9.099/95). 
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Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar manter o valor da indenização por danos morais, em
R$4000,00 (quartro mil reais), incidirá correção monetária a partir da publicação da sentença
(STJ 362), pelos índices aplicáveis à correção de precatórios no âmbito da Justiça Federal,
e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, CTN; TRRJ 31), a contar da citação
(art. 405, CC).

 

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem. É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000244493v3 e do código CRC 7269e32c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 122



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 589/726

0032315-63.2017.4.02.5054 500000251891 .V5 JES10515© JES10683

RECURSO CÍVEL Nº 0032315-63.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO MANUEL CLAUDIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial no sentido de revisar o cálculo da renda
mensal do benefício previdenciário titularizado por ela, pleiteando a condenação da autarquia
a revisar o valor da renda mensal inicial de seu benefício, de acordo com os novos limites
estabelecidos pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003.

Alega, dentre outros argumentos, que (i) o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição encontra-se, até os dias de hoje, limitado ao teto de benefícios da data do
deferimento de sua aposentadoria, (ii) conforme tabela elaborada a partir das normas
previdenciárias, em conjunto com o extrato do benefício, a renda mensal inicial de sua
aposentadoria, na ocasião da concessão,  era de R$ 823,24, sendo esse valor foi limitado ao
teto da previdência na data da concessão do benefício, (iii) nos anos de 1998 e 2003 foram
promulgadas as emendas constitucionais 20 e 41, respectivamente, que aumentaram o teto
dos benefícios previdenciários e o STF, ao enfrentar a matéria, proferiu entendimento no
sentido de que as emendas constitucionais em questão aplicam-se diretamente aos benefícios
que foram concedidos em momento anterior, sendo devida a majoração no valor desses
benefícios de acordo com o ganho real que a alteração constitucional trouxe, (iv)
comprovado, portanto, que o benefício  encontra-se limitado pelo teto da data de sua
concessão, uma vez que não foram aplicadas as mudanças posteriores na legislação, resta
também comprovado o direito à revisão do benefício, (v) a Administração tem o dever de
aplicar as leis independente de provocação do Judiciário, ou seja, desde o advento dessas
emendas constitucionais, e (vi) é necessária a condenação do INSS para que  promova a
revisão do benefício com o pagamento da diferença entre o benefício pago e aquele que
deveria ter pago. 

Contrarrazões do INSS de doc. 37 do Evento 41. 

VOTO

A questão foi apreciada pela TNU nos autos do
PEDILEF00070920620064036303, em 12/5/2016, em decisão publicada no DOU de
27/9/2016, nos seguintes termos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
EQUIVALÊNCIA NOS REAJUSTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E
SALÁRIO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
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VINCULAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003.
INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. ENTENDIMENTO DO STJ.
INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. - Trata-se de incidente de
uniformização movido pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal
de São Paulo, que entendeu indevido o pleito de revisão, vez que os benefícios
devem ser reajustados conforme dispuser a lei editada com essa finalidade, não
havendo respaldo para a adoção de critério diverso do previsto na norma
abstrata. - Alega o recorrente que o reajuste concedido ao salário de
contribuição pelas Portarias Ministeriais nº 4.883/98 e nº 12/04 acabou por
gerar um aumento na arrecadação da autarquia que não foi repassado para
custear a criação, majoração ou extensão de benefício, infringindo, assim, o
disposto expressamente na Lei nº 8.212/91 em seus artigos, 20, §1º e 28, §5º.
Para demonstrar a divergência, apontou julgado da Turma Recursal de Santa
Catarina (Processo nº 2004.72.50.001934-4). - É do conhecimento desta Corte
que a interpretação em conjunto dos artigos 20, § 1º e 28, § 5º, ambos da Lei nº
8.212/91, indica que os valores dos salários de contribuição devem ser
reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada. Disso não decorre que a ampliação da
base de arrecadação da seguridade social, feita mediante a fixação de novo teto
para o salário de contribuição, como ocorreu por ocasião das Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, acarrete o reajuste dos salários de
contribuição na mesma proporção do aumento do teto e, tampouco, implique o
reajuste dos benefícios. Embora o artigo 20 da Lei nº 8.212/91, em seu
parágrafo primeiro, estabeleça que os valores do salário de contribuição serão
reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada, não há que se dar
interpretação de reciprocidade, uma vez que os benefícios em manutenção
têm seus reajustes regulados pelo artigo 201, § 4º, da Constituição da
República (Art. 201: § 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
definidos em lei.). - A discussão nos presentes autos está relacionada ao
reajuste do limite máximo do salário de contribuição - reajustamento integral -
em período inferior àquele de reajuste dos benefícios previdenciários,
concedido pelas Portarias Ministeriais nº 5.188/99 (de junho/1999) e 479/04
(de maio/2004), o que representa um equívoco, uma vez que o reajustamento
deveria ser proporcional ao número de meses compreendidos entre a data da
promulgação das Emendas Constitucionais e a do reajuste dos benefícios
previdenciários, nos termos do art. 41, da Lei nº 8.213/91 (“Art. 41 - Os valores
dos benefícios em manutenção serão reajustados a partir de 2004, na mesma
data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual
definido em regulamento, observados os seguintes critérios (...). - No entanto, o
fato do reajuste do salário de contribuição não ter seguido a sistemática de
reajuste dos benefícios previdenciários, não implica na irregularidade deste,
mas na irregularidade do reajuste do limite máximo do salário de
contribuição. Sendo assim, não procede a tese de que a renda mensal dos
benefícios previdenciários deve ter o mesmo reajustamento do limite máximo do
salário de contribuição, em especial no primeiro reajuste após a Emenda
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Constitucional nº 20/98 e no primeiro após a Emenda Constitucional nº 41/03.
(AREsp 725691/SP Relator(a) Min. Assusete Magalhães. DJ 25/06/2015). -
Verifico ainda a manifesta inaplicabilidade do julgamento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 564.354, vez que a presente
demanda tem como objeto reajustes automáticos e genéricos de benefícios
previdenciários como decorrência da elevação dos tetos pelas Emendas
Constitucionais nº20/98 e 41/2003 e não a revisão do benefício mediante
aplicação imediata dos novos limites máximos do salário de contribuição
instituídos pelas referidas Emendas Constitucionais - Não é outro o
entendimento do STJ sobre a matéria: “É assente nesta Corte o entendimento
no sentido da impossibilidade de utilização, para fins de reajuste dos benefícios
previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto
há previsão legal insculpida no art. 41 da Lei n.º 8.213/91 para tanto." (AgRg
no Ag 1.190.577/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe 30/11/2011). 4. Agravo regimental a que se nega provimento'
(STJ, AgRg no AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, DJe de 12/03/2012).” - Neste contexto, esta TNU, em sintonia com a
jurisprudência do STJ, entende por firmar a tese de que não é possível a
utilização, para fins de reajuste dos benefícios previdenciários, dos mesmos
índices previstos para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários de
contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão legal insculpida
no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. - Por conseguinte, CONHEÇO do
incidente de uniformização, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (destaquei).

Assim, não há como prosperar a pretensão autoral que objetiva a revisão de
benefício previdenciário em manutenção com base no mesmo índice de reajuste de salário-de-
contribuição.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251891v5 e do código CRC 71465fe9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5005413-16.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARGARETE DE BARROS COUTO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 40, Reclno1), alega, em síntese, que (i) a autora possui 52
anos, sofre de várias patologias psiquiátricas, como retardo mental, distúrbios de
comportamento, crise de ansiedade, síndrome do pânico, tendo dificuldade com o sono e
apresentando comportamento alucinatório e crises de agressividade, (ii) a recorrente não pode
trabalhar, posto que seus problemas de saúde não permitem que ela continue exercendo suas
atividades domésticas em seu lar, (iii) sobrevive com a renda de um salário mínimo de seu
marido (Sr. João Batista Machado - 60 anos), que também é portador de epilepsia e
deficiência física (poliomelite), (iv) restou demonstrada a incapacidade total da autora, para
qualquer tipo de atividade e a impossibilidade de prover seus próprios meios de subsistência
ou tê-la provido pela família. Contrarrazões no Evento 46, CONTRAZ1.

VOTO

A parte autora junta vários laudos médicos (inclusive anteriores a data do
requerimento administrativo) no Evento 1, LAUDO4 e comprova até sua internação no
Hospital Adauto Botelho em 2011 para demonstrar sua incapacidade e seu impedimento a
longo prazo, em razão das suas patologias ortopédicas e psiquiátrica.

Além disso, ressalta-se que o benefício requerido, (NB 87/703.249.523-
1), em 09/10/2017, foi indeferido sob a alegação de que a renda per capita familiar seria
superior ou igual a ¼ do salário mínimo vigente na data do requerimento (Evento 1,
INDEFERIMENTO6). Assim, a controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do
estado de miserabilidade, motivo pelo qual se passa apenas à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.
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Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação
(RCL) 4374 declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo por considerar o critério
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, motivado pelo advento de leis que
criaram os programas assistenciais do Governo Federal, como o Bolsa Família (Lei
10.836/2004), de Acesso à Alimentação (Lei 10.689/2003) e Bolsa Escola (Lei 10.219/2001),
e apontou como indicador razoável para aferir a renda familiar per capita o valor de meio
salário mínimo.

Não obstante, o STF, no julgamento do RE 567.985, sem negar valor ao
parâmetro legal objetivo, considerou que haverá diversas situações particulares, a serem
aferidas caso a caso, em que o critério legal confere proteção insuficiente a alguns dos
destinatários da norma do art. 203, V, da CRFB/1988 – razão pela qual declarou a
inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993, sem nulidade da norma,
permitindo que, por outros critérios, seja aferida a imperiosa necessidade da parte autora
quanto ao benefício requerido.

Com amparo no mesmo fundamento de proibição da proteção insuficiente, a
Corte Suprema, ao julgar, na mesma ocasião, o RE 580.963, declarou a inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, sem nulidade da norma, admitindo a
interpretação extensiva para abranger também os idosos que recebam aposentadoria ou
pensão por morte, reservando-lhe um salário mínimo.

O STJ, por sua vez, firmou o entendimento de que o benefício previdenciário ou
assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do
núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no art. 20,
parágrafo 3º, da Lei 8.742/1993, diante da interpretação do que dispõe o art. 34, parágrafo
único, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque, segundo a Corte Superior, o art.
203 da CF/1988, quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, não faz distinção
entre tais grupos sociais, mas os trata com igualdade (Precedentes:  RE 569.065 e o RE
580.963).

Em síntese, a renda per capita deve ser inferior a meio salário mínimo e no seu
cálculo:

não deve ser considerado o benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo percebido
pelo idoso ou deficiente que integre o grupo familiar;
não deve ser considerado o idoso ou deficiente enquadrado na situação acima, haja vista que se presume ser o
rendimento de um salário mínimo inteiramente consumido com os cuidados de que o seu titular requer;
os valores recebidos pela família da parte autora, a título de ajuda governamental, não devem ser levados em
consideração para efeito de cálculo da renda per capita, consoante o que dispõe o art. 4º, VI, § 2º, II, do Anexo do
Decreto 6.214/2007.

Registre-se também que, com o advento da Lei 12.470, de 31/8/2011, que
modificou o § 1º do art. 20 da Lei 8.742/1993, para os efeitos da Assistência Social, a família
é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.
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No caso, o relatório social do Evento 21, CERT1 revelou  que (i) a autora,
interditada judicialmente, à época com 52 anos, residia com seu esposo - Sr. João Batista, (ii)
mora em residência própria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, (iii)
conforme se verifica no Evento 21, FOTO2, a casa da autora é de padrão muito simples,
apresenta condições precárias de habitalidade (ambientes sem reboco ou qualquer outro tipo
de acabamento, com lajota aparente, fiação elétrica exposta, quarto com rachaduras e
infiltrações), (iv) os móveis que guarnecem a residência tem padrão muito simples, (v) a
renda mensal familiar era composta pela remuneração do seu esposo no valor de um salário
mínimo.

Não obstante, e apesar do salário mínimo recebido pelo Sr. João Batista e do
aluguel no valor de R$ 300,00 de uma das residências construídas, as fotos contidas no
Evento 21, FOTO 2 demonstra uma situação particular, em que o critério legal estabelecido se
mostra insuficiente à parte autora, destinatária da norma do art. 203, V, da CRFB/1988.

Deste modo, ficou comprovado, nos autos, a vulnerabilidade social da parte
autora.

Acrescente-se a isso o fato de que não é de hoje que a jurisprudência do STJ
milita no sentido de que tal critério não é exaustivo. Em outros termos, não é apenas através
da verificação da renda per capita que poderá ser demonstrada a condição de miserabilidade
vivenciada pelo beneficiário. Nesse aspecto, é assente na jurisprudência o entendimento de
que “o critério da renda familiar per capita, para fins de concessão do benefício
assistencial, não impede o magistrado de, mediante as demais provas dos autos, concluir pela
caracterização da condição de miserabilidade da parte e de sua família” (STJ, REsp
1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe de 20/11/2009).

No caso dos autos, as condições apuradas no estudo socioeconômico
demonstram uma vida simples e de miserabilidade. A situação demonstrada no relatório
social indica que a autora vive em situação de extrema dificuldade, razão pela qual, o
benefício assistencial deve ser concedido desde a data do requerimento (em 09/10/2017).

Voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso da parte autora
conhecido e provido para determinar a concessão de benefício assistencial de prestação
continuada desde a DER em 09/10/2017. As parcelas pretéritas deverão ser atualizadas
conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos da recente decisão proferida
nos autos do RE 870947, com repercussão geral. Deferimento de tutela de urgência com base
em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e do caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para cumpra a ordem em, no
máximo, trinta dias. Sem condenação em custas ou honorários de sucumbência, ante o
provimento do recurso.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000228589v18 e do código CRC f2464556.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5011686-11.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGE LUIZ CORSINI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC).
Em suas razões recursais (Evento 29, Reclno1), alega, em síntese,  que (i) é portador de
transtornos articulares graves e fraturas do fêmur e, em decorrência disso, vem,
gradativamente, perdendo a sua força muscular, (ii) apresenta dores intensas, sendo
necessário o auxílio de terceiros para conseguir exercer as atividades mais simples do
cotidiano, (iii) essas patologias impedem o demandante de ter uma participação plena e
efetiva de direito em iguais condições, (iv) a deficiência do autor está devidamente
comprovada através de laudo médico, (v) está comprovada a vulnerabilidade do recorrente e
sua incapacidade laboral. Contrarrazões no Evento 32, CONTRAZ1.

VOTO

A controvérsia, nos autos, se limita à discussão a respeito do estado de
incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, motivo pelo qual se passa,
em princípio, à análise desse requisito.

O art. 203, inciso V, da Constituição Federal/1988 prevê a concessão de
benefício assistencial de prestação continuada no valor de um salário-mínimo mensal ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a
própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O legislador ordinário regulamentou
o benefício através da Lei 8.742/1993, definindo como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho, e como
família incapaz de prover a manutenção aquela cuja renda familiar per capita seja inferior 1/4
do salário mínimo.

A Súmula 29/TNU dispõe que, para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento. A
Súmula 48/TNU, por sua vez, revela que a incapacidade não precisa ser permanente para
fins de concessão benefício assistencial de prestação continuada. Por seu turno, a Súmula
22/TNU aponta que, se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já
existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício
assistencial.
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O autor ajuizou ação alegando que, por ser portador de transtornos articulares
graves e frâtura do fêmur, estaria total e definitivamente incapacitado para realizar qualquer
atividade remunerada.

Para demonstrar o alegado estado incapacitante, foi determinada a realização da
perícia judicial do Evento 14, LAUDO1, subscrita em 21/11/2018 por médico especialista em
ortopedia, que concluiu que (i) o autor encontra-se em pós-operatório de fratura de fêmur
direito há 25 anos, (ii) indivíduo com cicatriz compatível com procedimento cirúrgico, sem
atrofia muscular ou anisomelia, sem sinais de infecção, (iii) conforme radiografia de fêmur, a
lesão está consolidada, com haste intramedular, (iv) a pessoa examinada tem capacidade
de cuidar sozinha de atividades cotidianas, de locomover-se sozinha, (v) não apresenta
nenhuma limitação que prejudique sua convivência na sociedade, (vi) a pessoa examinada
tem aptidão física para trabalhar, pois apresenta fratura consolidada, (vii) apresenta haste
intramedular com soluta e migração, com necessidade de retirada cirúrgica, porém não
impede de trabalhar, (viii) a pessoa examinada pode ser exercer outras atividades
profissionais compatíveis com sua idade e grau de instrução como porteiro, motorista, por
exemplo, (ix) não há risco de agravamento, pois a fratura está consolidada, (x) não há
incapacidade para o trabalho.

No mais, o autor junta, aos autos, receituários médicos, que se limitam
a  descrever a medicação utilizada por ele. O único laudo particular juntado pelo autor,
elaborado em 06/07/2017, se limita a dizer o diagnóstico e atesta eventual incapacidade
parcial para atividades que exijam esforço físico.

Acontece que, é preciso ressaltar que o benefício assistencial não é substitutivo
dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, de modo que a existência de
incapacidade laborativa para sua atividade habitual não é suficiente para enquadramento da
autora como pessoa portadora de deficiência para fins de recebimento de LOAS.

E, da análise do conjunto probatório, não verifico nenhum documento de prova
que ateste incapacidade total e permanente ou impedimentos de natureza física, intelectual ou
sensorial que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

Não obstante,  a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado
(incapacidade), deixo de analisar o requisito da miserabilidade, registrando-se que, havendo
alteração do estado clínico ora vislumbrado, a parte autora pode, a qualquer tempo, formalizar
novo pedido do benefício, não havendo que se falar em coisa julgada.

Voto por conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento ao recurso da parte autora
conhecido e desprovido. Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da
AJG.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000227934v20 e do código CRC 7ab5f72b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5005922-44.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BERNARDO FRANCISCO RAMOS JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
INDENIZAÇÃO (INCLUSIVE O ADICIONAL CORRELATOR DE 1/3). PERÍODO DE
SERVIÇO MILITAR INICIAL E DE CURSO DE FORMAÇÃO INCORPORADO ÀS
FORÇAS ARMADAS. INCLUSÃO EM PERÍODO AQUISITIVO. APLICAÇÃO DO ART.
50, O, DA LEI 6.880/1980. ENTENDIMENTO DA TNU FIXADO NO TEMA 162
(PEDILEF 5000793-77.2016.4.04.7101/RS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que
julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-a a pagar indenização decorrente ao
período de férias não gozadas em 1983-1984, acrescida do terço constitucional. Em suas
razões recursais, alega, em síntese,  que (i)  sem completar um ano referente ao período
aquisitivo, de acordo com a legislação militar pertinente, vigente à época, o autor não faria jus
nem sequer às férias, já que o militar só faria jus a férias depois de completado um ano de
serviço ativo com o início da contagem para aquisição de férias a partir da data de verificação
de Praça ocorrida em 11/6/1984, (ii) consequentemente, sem completar um ano, não haveria
sequer direito as férias proporcionais deferidas pela sentença, (iii) deferida, no entanto, a
indenização das férias proporcionais nos termos da sentença recorrida, não caberá o
pagamento do terço constitucional de férias sobre a indenização prevista no art. 9º, II, da
Medida Provisória 2.215/2001, (iv) deve ser realizada a adequação da sentença à tese firmada
no Pedido de Uniformização Regional nos autos 0007743- 29.2016.4.02.5167, e (v)
mantendo-se a condenação, a aplicação da correção monetária deve ser calculada nos termos
do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Contrarrazões às fls.

VOTO

A discussão nos autos se limita a saber se é devida ou não a indenização
referente a um período de férias não gozadas, adquirido durante a prestação do serviço militar
obrigatório. A questão estava pendente de apreciação, em regime de representativo de
controvérsia, pela TNU (PEDILEF 5000793-77.2016.4.04.7101— Tema 162), que, em
22/2/2018, fixou a seguinte tese: 

O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
GERA DIREITO A FÉRIAS REGULAMENTARES AO MILITAR INCORPORADO, UMA
VEZ QUE INEXISTE QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE AS MODALIDADES DOS
SERVIÇOS MILITARES (OBRIGATÓRIO E DE CARREIRA) NO ARTIGO 63, DA LEI Nº
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6.880/80, CABENDO A REPARAÇÃO MEDIANTE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SEM
DIREITO À DOBRA, CORRESPONDENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA,
ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL, OBEDECIDOS OS DISPOSITIVOS
LEGAIS APLICÁVEIS, NOS CASOS EM QUE A PARTE JÁ HOUVER SIDO
DESLIGADA DAS FORÇAS ARMADAS.

A sentença entendeu que o autor faria jus ao pagamento de indenização de férias
não gozadas, com o acréscimo do terço constitucional, relativamente ao período em que
cursou a Escola de Aprendizes-Marinheiros/ES, em consonância com o entendimento da
TNU supracitado (Tema 162), motivo pelo qual ela deve ser mantida, mesmo porque a União
não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudessem infirmá-la. 

Quanto ao critério de atualização da dívida,  adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou assentado, no
referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal. 

Voto por conhecer o Recurso da União e negar provimento a ele. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251378v3 e do código CRC ca4711d9.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0028857-35.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CLECIA ARAUJO DE MATOS (AUTOR)

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX (RÉU)
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

FIES. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ENSINO SUPERIOR. CEF.
FNDE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DIMINUIÇÃO DA COBERTURA FINANCIADA
DE 100% PARA 50% EM ADITAMENTO FORMULADO PELA AUTORA.
AUSENCIA DE POSSIBILIDADE LEGAL PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

         Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos.

 

      Trata-se de ação proposta em face da Empresa Brasileira de Ensino,
Pesquisa e Extensão - MULTIVIX, Caixa Econômica Federal - CEF, assim como em face do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE. Sustenta a parte autora, aluna da
instituição de ensino que figura como ré, em sua peça exordial, que, em razão de limitações
de natureza econômica, recorreu ao FIES (Financiamento Estudantil), junto ao FNDE,
possibilitando a realização de seus estudos, com a intermediação da CEF, para o
financiamento de 100% (cem por cento) do montante necessário para custear o referido curso,
a partir de 2014.

 

   A sentença ora recorrida julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

 

         “Trata-se de ação ajuizada por CLÉCIA ARAÚJO DE MATOS, em face
de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE, CAIXA
ECONOMICA FEDERAL-CEF e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO- MULTIVIX, objetivando, inclusive em sede de tutela antecipada, a retificação
do percentual de custeio do FIES de 50% para 100%, regularizando os aditamentos de
2017/01 e 2017/02. Requer que seja declarada a inexistência de qualquer débito entre a autora
e a instituição de ensino.
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        Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, decido.

         Da Ilegitimidade Passiva da Caixa Econômica Federal Inicialmente,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Caixa Econômica Federal, pois no
presente caso, a autora requer a retificação do percentual de custeio do FIES e somente o
agente operador do financiamento, ou seja, o FNDE poderá realizar tal regularização.

        Passo ao mérito.

        Aduziu a autora, em síntese, que em 2014 foi contemplada por uma bolsa
de estudos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do Programa Universidade para Todos
– PROUNI e iniciou o curso de Direito na Faculdade MULTIVIX de Vitória. Para custeio do
restante do valor, correspondente aos outros 50% (cinquenta por cento) da mensalidade,
contratou o financiamento estudantil – FIES, de modo que conseguiu cobertura integral para
cursar o ensino superior.

 

        Ocorre que, no final do período 2017/1, ao tentar fazer a rematrícula na
faculdade e o aditamento do FIES já para o 2º semestre de 2017, foi surpreendida por um
débito referente a 25% (vinte e cinco por cento) das 06 (seis) últimas mensalidades do curso,
sendo que em cada mês foi gerado um saldo devedor no valor de R$ 289,00 (duzentos e
oitenta e nove reais), totalizando a quantia de R$ 1.734,00 (mil, setecentos e trinta e quatro
reais).

 

        Ao verificar a origem do débito, constatou-se o equívoco, por parte da
autora, no registro do percentual no aditamento do FIES. A demandante solicitou a cobertura
de 50% (cinquenta por cento), em vez de requerer o custeio de 100% (cem por cento) do
valor não coberto pelo PROUNI. Ela contratou o custeio de 25% (vinte e cinco por cento) em
relação ao valor total da mensalidade, fato que gerou o débito mencionado.

 

        Percebendo o engano, esta tentou restabelecer, sem sucesso, a cobertura de
100%(cem por cento) do valor não coberto pelo PROUNI. Ademais, a instituição de ensino
MULTIVIX destaca que foi a requerente quem deu causa ao débito com a faculdade, ao
proceder o aditamento contratando somente 50% (cinquenta por cento) do valor não coberto
pelo PROUNI. Alega ainda que a autora, ao se matricular na instituição, firmou contrato
oneroso, pelo qual se obrigou ao pagamento das mensalidades como contraprestação dos
serviços educacionais prestados.

 

        Portanto, como não foi a instituição de ensino que deu causa ao débito,
deve a demandante arcar com este O FNDE, nessa mesma toada, em consulta ao sistema
informatizado do FIES (SisFIES), verificou que a estudante contratou no 1º semestre de 2014
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financiamento estudantil com cobertura de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais
cobrados do estudante.

 

        Foram realizados diversos aditamentos de renovação, contudo, ao proceder
ao aditamento do semestre 1/2017, a autora alterou o percentual de financiamento para 50%,
conforme se verifica no DRM às fls. 100/102. Pois bem.

 

         A controvérsia principal da demanda está no fato de que o percentual de
FIES contratado pode ser reduzido, e no presente caso, o foi, por solicitação da estudante no
período de aditamento. Porém, é vedado qualquer aumento no percentual de financiamento
posteriormente, inclusive para fins de restabelecimento de percentual inicialmente contratado.

 

        Essa vedação encontra-se expressa no §4º, do art.6º da Portaria Normativa
nº 10 do MEC, de 2010. Caso essa majoração fosse permitida, ela poderia repercutir no limite
de crédito global concedido ao estudante, com impacto direto nos recursos do próprio FIES e
da mantenedora da IES.

 

        Assim, diante da declaração da própria autora de que reconhece ter feito o
aditamento de forma equivocada, diminuindo o percentual de financiamento, e diante da
constatação que não houve nenhuma falha no SisFIES ou qualquer outro óbice que tenha
prejudicado a autora, não cabe a este Juízo imputar qualquer responsabilidade às rés,
imputando-lhes qualquer obrigação que não encontre amparo legal ou regulamentar. Diante
disso, a pretensão autoral não prospera.

 

DISPOSITIVO

 

        Diante disso, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do CPC, relativamente à CEF, por ilegitimidade passiva
ad causam.

 

        JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em relação às demais rés,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código
de Processo Civil. (...)”
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Em suas razões recursais, aduz que por mero equívoco procedeu a alteração do
valor originário a ser financiado do percentual de 100% para 50%, o que gerou uma série de
débitos da instituição de ensino, dos quais não tem condições economicas para quitar.

 

         É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Em primeiro plano, é importante destacar que o FIES é um programa do
Governo Federal, com a finalidade de expandir o acesso ao ensino superior, por intermédio de
um programa de financiamento, caracterizado pela incidência de uma taxa de juros mais
baixa, assim como a concessão de maiores flexibilidades para o pagamento, garantidas
através de subsídios governamentais.

 

 

         A sentença ora recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, ante à vedação normativa ao pleito formulado pela parte Autora, nos seguintes
termos:

 

“PORTARIA NORMATIVA Nº 10, DE 30 DE ABRIL DE 2010

§ 4º O percentual de financiamento contratado na forma dos incisos I a III do
caput deste artigo poderá ser reduzido por solicitação do estudante no período de aditamento
do contrato, vedado qualquer aumento posterior, inclusive para retornar ao percentual
de financiamento inicialmente contratado.”

 

         Neste sentido, mostra-se possível notar que a parte autora, durante todos
os períodos, obteve aditamento contratual, no percentual originário, tendo confessado que
solicitou a redução do valor financiado, possivelmente, de forma equivocada, a partir do
primeiro semestre de 2017.

 

         Nesta toada, a r.sentença se evidencia correta, tendo em vista que a
continuidade do financiamento, a despeito do aditamento formulado pela Autora, não pode
ser mais alterado para o seu patamar originário.
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Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente-autora vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000244037v3 e do código CRC 3bfc6efd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 5000042-71.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FRANCISCA BOSI DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RELATÓRIO

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-SAÚDE. SERVIDOR
PÚBLICO. ART. 230, DA LEI Nº 8.112/90. PAGAMENTO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidor público
federal, contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em sede de ação especial
cível, em que objetivava o pagamento retroativo de auxílio-saúde.

 

In casu, a parte autora formulou, em 06/02/2018, requerimento administrativo
perante a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, objetivando o pagamento de
auxílio-saúde, inclusive as parcelas anteriores ao requerimento, no caso a partir de março de
2013, tendo-lhe sido deferido tão somente o pagamento das parcelas já pagas a contar do
requerimento administrativo.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) A parte autora pretende o pagamento do seu auxílio previsto no art. 230 da
Lei 8.112/1990, desde março de 2013. É o breve relatório.

Preliminar: anulação ato administrativo. Não há como prosperar tal alegação,
tendo em vista que, no caso em análise, o que a parte autora pretende é a que o ato seja
anulado ou cancelado, e que outro em seu lugar seja proferido. O que a parte autora busca é a
modificação da conclusão administrativa alcançada. Trata-se de reforma e não de anulação de
ato administrativo. Indefiro a preliminar.

Sem mais preliminares, passo ao mérito.

A Lei 8.112/1990 assim dispõe sobre o benefício de auxílio saúde, conforme
trecho abaixo transcrito.
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Art. 230.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família
compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá
como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde
e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao
qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de
auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e
seus dependentes ou  pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na
forma estabelecida em regulamento.    (Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006)

A Portaria Normativa SRH/MPDG 01/2017 esclarece o art. 230 da Lei
8.112/1990, explicitando que a assistência à saúde suplementar poderá se dar de 4 (quatro)
modos.

Art. 2º - A assistência à saúde dos beneficiários de que trata o art. 5º desta
Portaria Normativa será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e, de forma
suplementar, a cargo dos órgãos e entidades do SIPEC, mediante:

I - convênio com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na
modalidade de autogestão, nos termos do art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990;

II - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde, observado o
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

III - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou

IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

A autora estava vinculada até 03/06/2015 ao GEAP, modalidade de assistência
saúde suplementar, mediante convênio com operadoras de plano de assistência à saúde,
organizadas na modalidade de autogestão, nos termos do art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 (art. 2º, I da Portaria Normativa SRH/MPDG 01/2017). Refere-se a essa
modalidade de assistência à saúde suplementar as rubricas nos contracheques da autora até
junho/2015, que cessaram justamente em razão do desligamento da autora ao plano de saúde
da GEAP.

Além de manter a contratação do plano de assistência saúde pelo GEAP, até
03/06/2015, a autora tembém mantinha o plano de assistência de saúde com a UNIMED
desde 31/07/2003 (evento 1, doc. 07). 

A contratação de plano de saúde da Unimed também garantiria à servidora o
direito ao recebimento da assistência saúde suplementar, mediante auxílio de caráter
indenizatório, por meio de ressarcimento (art. 2º, IV da Portaria Normativa SRH/MPDG
01/2017). 

Entretanto, é importante esclarecer que o pagamento do auxílio saúde previsto
no ar.t 230 da Lei 8.112/1990 somente é devido em razão de uma das modalidades
contratadas. Ou seja, a autora somente teria direito ao recebimentoo do benefício em razão do
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plano de assistência saúde da GEAP ou da UNIMED. De modo que, tendo recebido o auxílio
saúdde suplementar em razão de sua vinculação ao GEAP até 05/2015 (evento 1, docs.
06/14), não seria cabível o pagamento do benefício em questão quanto ao plano de sáude da
UNIMED até 05/2015. 

Após o seu desligamento ao plano de saúde da GEAP, cumpriria a autora
requerer a concessão do benefício de assistência à saúde suplementar na modalidade de
auxílio de caráter indenizatório, como está previsto no art. 28 da Portaria Normativa
SRH/MPDG 01/2017.

Art. 28 - O direito ao recebimento do auxílio tem início na data da
apresentação formal do requerimento, por parte do servidor, militar de ex-Território ou
pensionista. 

§ 1º - O requerimento inicial deverá conter documentos que comprovem o
atendimento dos requisitos desta Portaria Normativa para o pagamento do auxílio, a critério
do órgão ou entidade concedente. 

(...) 

Art. 29. O pagamento do auxílio será devido a partir do mês de apresentação
do requerimento de que trata o art. 28 desta Portaria Normativa, e será efetuado
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 e 31 desta Portaria Normativa. 

(...)

Assim, entendo que o benefício do assistência à saúde suplementar, na
modalidade auxílio de caráter indenizatório, somente é devido após o requerimento formal da
servidora, que se deu com a abertura do Processo Administrativo de número
23068.001859/2018-94, em 06/02/2018 (evento 7, doc 01, fl. 07).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos. Sem custas nem
honorários. Gratuidade de justiça não requerida. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se os autos. P.R.I (...)”

 

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ora recorrida, para
pagamento retroativo das parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, compreendidas
no período de março de 2013 a maio de 2018.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO
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Com efeito, observa-se que, conforme previsão inserta no art. 230, da Lei nº
8.112/90, a assistência à saúde é devida ao servidor (ativo ou inativo e família) diretamente
prestado pelo órgão ou entidade a que ele esteja vinculado, ou, alternativamente, na forma de
auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados
de assistência à saúde, norma que foi regulamentada por atos infralegais do MPOG.

Dentre os mencionados atos normativos, merece destaque a Portaria
MPOG/SRH nº 5, de 11/10/2010, que, em seu art. 26, prevê o direito à opção do servidor pelo
auxílio-saúde, ainda que a entidade ofereça quaisquer das outras assistências à saúde
suplementar e que esse auxílio seria consignado no contracheque do servidor no mês seguinte
ao da apresentação do boleto pago do plano de saúde, desde que apresentado até o 5º dia útil
de cada mês.

 

Embora o auxílio-saúde esteja prevista como forma de assistência à saúde do
servidor, a existência de outras formas pelas quais a Administração poderá concretizar
referida assistência levam a crer que o direito do servidor receber o auxílio somente tem
início quando este manifesta sua intenção de recebê-lo, por meio de requerimento próprio.

 

Dessa forma, mesmo que tenha demonstrado os pagamentos ao plano de saúde
privado a partir de junho de 2015, o requerimento ao auxílio apenas foi realizado em
fevereiro de 2018, razão pela qual entendo incabível o pagamento de valores referentes a data
anterior ao requerimento.

 

Não se trata de uma parcela devida automaticamente, com a contratação do
plano privado pelo servidor, até porque pode optar por não recebê-lo. Considerando essa sua
natureza de opção, apenas a partir da escolha manifestada mediante requerimento
administrativo passa a ser devido o auxílio-saúde.
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A situação é diversa daquela do auxílio pré-escolar, em que a Administração,
tomando conhecimento do nascimento do filho do servidor, já sabe que é devida a verba.

 

No presente caso, deve o servidor escolher entre as opções disponíveis de
assistência à saúde suplementar. Em que pese o direito do servidor de receber o auxílio-saúde,
o mesmo deve manifestar o direito de recebê-lo, tendo em vista ser o mesmo opcional,
podendo o servidor optar por não percebê-lo, por outra forma de assistência à saúde ou até
mesmo não se manifestar a respeito.

 

Com efeito, a responsabilidade objetiva da ré deve ser afastada. Não há como
responsabilizá-la pelo não pagamento de auxílio opcional, não requerido pelo autor na época
em que já fazia jus ao seu recebimento, não restando configurado o direito de recebê-lo
retroativamente, lícito o procedimento da administração com o pagamento do mesmo a partir
da data de seu requerimento.

 

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA AUTORA, mas NEGO-LHE
PROVIMENTO. Condeno o (a) recorrente vencido (a) ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Contudo, aplica-se a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC (Lei nº
13.105/2015), em razão da concessão da gratuidade de justiça (fl. 57).

 

É como voto.

 

 Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245820v3 e do código CRC ffca17a4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0022809-75.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GERCI VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por GERCI VIEIRA em face do INSS, com
fulcro de obter o pagamento de indenização por danos morais.

         Em sede recursal, a parte Autora argumenta pela reforma da sentença ora
recorrida no tocante à legitimidade do INSS para figurar no feito, uma vez que a
jurisprudência pátria reconhece a prática de ato ilícito pela autarquia federal no início de
descontos no benefício previdenciário da parte Autora, em razão de empréstimo consignado
fraudulento, sem a sua autorização.

         A sentença possui a seguinte fundamentação:

“(...)O autor alegou que não efetivou nenhum contrato de mútuo com
pagamento através de desconto por consignação em seus benefícios previdenciários. O INSS
afirmou que efetivou os descontos em função de solicitação nesse sentido efetivada pela
instituição Financeira envolvida. 

É o relato do necessário.

 

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva do INSS. Com base no §2º do art. 6º da Lei
nº 10.820/03, falhas oriundas das Instituições Financeiras habilitadas a efetivar a consignação
em folha de pagamento não são exigíveis em face da Autarquia Previdenciária. Trata-se de
aplicação do princípio da confiança. A Instituição Financeira deve analisar com zelo a
regularidade dos contratos de empréstimo. Por sua vez, o INSS apenas registra e executa os
comandos transmitidos on line pelas Instituições Financeiras, sem qualquer obrigação de
verificar a regularidade dos pactos assinados. Assim, qualquer falha deve ser imputada às
Instituições Financeiras correspondentes.

Isto posto, cancelo as ordens de expedição de ofícios aos Bancos indicados e
EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas nem honorários.
Defiro gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se. PRI. (...)”

Passo a decidir.
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Inicialmente, cumpre registrar que, em lides que questionam empréstimos
consignados, não há em regra litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o banco ou
instituição financeira que realizou o empréstimo, uma vez que, de fato, trata-se de
responsabilidades distintas, não havendo também que se falar no instituto jurídico da
solidariedade, a não ser que previsto em lei ou em contrato, o que não é o caso.

E não se aplicam as normas do CDC ao INSS, pois a autarquia não figura na
cadeia de consumo em questão, sendo apenas responsável pelas consignações, já que detêm a
folha de pagamento previdenciário. Ou seja, o INSS não é fornecedor de empréstimo e não
deve responder pela regularidade desse contrato ou solidariamente pelas regras do CDC.

No entanto, sendo o INSS responsável pela consignação, detém em regra
legitimação passiva à lide que questione a regularidade dos descontos, conforme a teoria da
asserção. Na análise do mérito da causa poderá ser afastada sua condenação moral caso não
se demonstre que o segurado contatou o INSS para cessação dos descontos. Isso porque – no
que se refere aos danos materiais pela devolução dos valores, a responsabilidade se entende
sempre exclusiva da instituição financeira contratada e destinatária do repasse. Nesse caso,
em fraudes evidenciadas, haveria fortuito interno a determinar a responsabilização bancária
pelo risco em seus serviços.

A despeito de não ter a instituição financeira em regra foro na Justiça Federal
(art. 109, I) e de não se tratar de litisconsórcio necessário, no meu entender, caso o banco
esteja compondo uma lide devidamente instruída em face dos dois réus, e sendo possível se
considerar viável a legitimação passiva do INSS para a obrigação indenizatória moral ou para
a obrigação de fazer.

No que se refere ao contrato de mútuo consignado, dispõe a Lei nº 10.820/2003,
com alterações impostas pela Lei n. 10.953/2004:

Art. 6° Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder
aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação
dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

§ 1° Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio,
sobre:

I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no
art. 1º;

II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;
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III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios
em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do
disposto nesta Lei;

IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das
prestações às instituições consignatárias;

V - o valor dos encargos a serem cobrados par ressarcimento dos custos
operacionais a ele acarretados pelas operações; e

VI - as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2° Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às
operações referidas no caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada pela Lei nº 10.953, de
2004)

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição
consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária
pelos débitos contratados pelo segurado; e

II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição
financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção,
não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

§ 3° É vedado ao titular de benefício que realizar qualquer das operações
referidas nesta Lei solicitar a alteração da instituição financeira pagadora, enquanto houver
saldo devedor em amortização. (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

§ 4° É facultada a transferência da consignação do empréstimo, financiamento
ou arrendamento firmado pelo empregado na vigência do seu contrato de trabalho quando de
sua aposentadoria, observadas as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 5° Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não
poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor dos benefícios. (Incluído pela
Lei nº 10.953, de 2004)

§ 6° A instituição financeira que proceder à retenção de valor superior ao limite
estabelecido no § 5o deste artigo perderá todas as garantias que lhe são conferidas por esta
Lei. (Incluído pela Lei nº 10.953, de 2004)

A atuação do INSS em casos de consignação de parcelas de empréstimo em
folha de pagamento, conforme disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, é assim a de
agente de retenção e repasse dos valores consignados, não figurando, por óbvio, na relação
jurídica de mútuo consignado, de natureza eminentemente privada, nas quais estão presentes,
exclusivamente, o beneficiário previdenciário tomador do empréstimo e a entidade privada
financeira.
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Dessa forma, a validade do mútuo consignado em folha e a sua formalização
devem ser aferidas em demanda entre a instituição financeira e o beneficiário do RGPS e,
caso reste comprovada a fraude no contrato de mútuo, a instituição financeira deve responder
pelos prejuízos patrimoniais causados, devolvendo ao beneficiário, se for o caso, os valores
indevidamente retidos, uma vez que é de sua responsabilidade a aferição da legitimidade do
contrato de mútuo.

Não há que se falar, em princípio, em assunção de risco pela autarquia
previdenciária, mas apenas pela instituição financeira, já que apenas esta se beneficia
diretamente dos lucros relativos às operações de crédito, figurando o INSS unicamente como
instrumento de sua operacionalização eletrônica, por força de lei, já que é gestor da folha de
pagamento na qual incidirão as consignações.

Destarte, mais uma vez ressalto que uma eventual condenação do INSS ao
ressarcimento dos valores retidos em consignação deve ser reformada, quando não há prova
específica de que a eventual fraude ocorreu em suas dependências.

Todavia, sendo o INSS gestor do Sistema de Previdência Social, cabe a ele a
exclusividade de administrar e executar o pagamento dos benefícios previdenciários,
incumbindo-lhe a suspensão dos descontos em folha de seus beneficiários, quando é
informado previamente de suspeita de fraude.

Por conseguinte, caso a sentença imponha ao INSS a suspensão de descontos
como obrigação de fazer, deve ser mantida nesse particular, até que seja aferida, em ação
ajuizada contra a instituição financeira, a suposta invalidade do contrato de mútuo.

De acordo com a legislação supracitada, verifica-se que o INSS não tem o dever
de proceder ao arquivamento dos contratos de mútuo celebrados com as instituições
financeiras cadastradas normalmente mediante assinatura eletrônica. Por sua vez, o segurado
pode e deve formalizar reclamação e contestação administrativas, na hipótese de identificar
eventual consignação indevida, cabendo ao INSS, a partir daí, efetuar a suspensão dos
descontos durante a tramitação do procedimento visando ao esclarecimento dos fatos.

Portanto, para o pleito de ressarcimento frente ao INSS, entendo que deve ser
verificado se a parte autora formalizou reclamação administrativa pela irregularidade dos
descontos e se a autarquia, por sua vez, se omitiu ao dever de suspensão e/ou apuração. Nesse
caso, poderia em tese haver a responsabilização por omissão específica.

Por outro lado, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU) julgou ação em que o INSS figurava no pólo passivo da demanda, sob o
argumento de ser responsável solidário por descontos indevidos na aposentadoria dela,
efetuados por instituição financeira diversa daquela que seria incumbida de fazer o
pagamento do benefício previdenciário (PEDILEF nº 0520127-08.2007.4.05.8300, DJ
12/9/2018). Na ocasião, foram firmadas as seguintes teses:

I – O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou
extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a
instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício
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previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei nº 10.820/03;

II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou
extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do
dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma
fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos
benefícios previdenciários.

Como se observa, nessa segunda hipótese, a responsabilidade do INSS é
subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira, isto é, conforme se
observa da leitura do extrato do benefício, a instituição financeira pagadora do benefício da
Autora é o BANESTES, distinta da celebrante do contrato fraudulento em análise, BANCO
ORIGINAL.

Sendo assim, na hipótese vertente, se aplicará a responsabilidade subsidiária. A
responsabilização do Estado também pode ser subsidiária, e pode surgir quando é
comprovado que o primeiro responsável não tem como arcar com a reparação devida. Nesses
casos, o Poder Público assume a obrigação principal de indenizar ou reparar o dano.

Vale apontar que o órgão colegiado deixou bem claro, nesse precedente, que a
autarquia, por manter organizado sistema tecnológico de armazenamento de dados
relacionados à filiação e ao endereço de titulares de benefícios previdenciários, número de
inscrição em cadastro de pessoas físicas mantido pelo Ministério da Fazenda (CPF/MF) e
histórico contributivo previdenciário, pode verificar a inclusão de informações incompatíveis
com esses dados.

Em razão disso, concluiu-se que a responsabilidade civil do INSS nas hipóteses
de “empréstimos consignados” fraudulentos, concedidos por instituições financeiras distintas
daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, é subjetiva, decorrente
da omissão injustificada da autarquia em idoneamente desempenhar seu dever de fiscalização.

Com efeito, não há nos autos qualquer prova de que a Autora não tenha
formulado reclamação administrativa ao INSS, ora Réu, para suspensão dos descontos,
malgrado o contrato de empréstimo consignado ora em análise esteja em curso desde
16/04/2012.

Neste sentido, somente há nos autos cópia de reclamação formulada ao
PROCON/ES em face da instituição financeira, no qual não resta claro se a autarquia
previdenciária teve ciência do pedido da Autora, bem como nos presentes autos, não há
qualquer pedido de suspensão dos descontos, o que evidencia manifesta ausência de
interesse de agir.

Outrossim, entendo que a apuração da responsabilidade civil, de natureza
subsidiária do INSS, somente será possível após o transito em julgado da sentença a ser
proferida nos autos do Processo n. 0021502-04.2016.8.08.0012, em trâmite perante a
Justiça Estadual.
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Voto por conhecer o Recurso da Autora e dar parcial provimento a ele para
reconhecer a legitimidade do INSS para figurar no presente feito, de ofício, julgar extinto sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por ausência de interesse de
agir. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a Recorrente ter sido vencedora.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000268357v2 e do código CRC c2d2d391.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0037165-28.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ZENILDA NELCEDES BIRCHLER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DA PARTE AUTORA COMPROVAR A
EXISTENCIA DA UNIÃO ESTÁVEL NA SEARA JUDICIAL. MERO
ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

 

Trata-se de Recurso inominado da autora em razão da sentença que julgou
procedente em parte o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

 

Aduziu, em sede recursal, que a união estável entre ela e o ex-instituidor se
encontrava devidamente demonstrada, documentalmente, desde a seara administrativa, não
tendo sido deferido o seu benefício previdenciário de pensão por morte, em razão da prática
de ato ilícito pela autarquia previdenciária ao deferir o mesmo benefício à ex-conjuge do
instituidor, Sra. Hilda Poltroniari Ribeiro.

 

A sentença julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Relatório dispensado.

Sem preliminares processuais, passo ao mérito.

O fato de a Administração negar o deferimento de benefício previdenciário não
significa ofensa à honra, à intimidade, à imagem ou qualquer constrangimento ou sofrimento
passível de indenização. Não se pode imaginar dano moral para cada ato administrativo cuja
ilegalidade ou injustiça seja reconhecida pelo Judiciário.

O ato administrativo está sujeito aos respectivos sistemas de controle da
legalidade, podendo o eventual prejudicado acioná-los, como o fez a parte autora por meio do
processo judicial nº. 0026896-27.2017.4.02.5001, ainda em trâmite na 2ª Vara Federal Cível
desta Seção Judiciária. O
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 TRF da 2ª Região também tem entendimento de não ser cabível qualquer
indenização pelo simples indeferimento de benefício previdenciário, ainda que
posteriormente concedido na esfera judicial. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - DANO MORAL - HONORÁRIOS ART. 21, CAPUT -
JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES E À REMESSA NECESSÁRIA. (...) 6 - Conquanto inadequada, a conduta da
administração pública em indeferir o pedido de concessão do benefício pleiteado pela autora,
o dano a ser reparado é o patrimonial, a ser devidamente recomposto por meio do pagamento
do benefício devido e das parcelas atrasadas, com os acréscimos legais, uma vez que o INSS
exerceu sua prerrogativa legal de analisar, à luz das conclusões do perito que examinou os
autos à época, se a autora fazia jus ao benefício, não configurando o ato de indeferimento por
si só ato ilícito capaz de gerar dever de reparação de dano moral. (...) (TRF da 2ª Região; AC
2009.51.10.008909-5; Rel. Des. Fed. Simone Schreiber; DJe de 1/9/2014)

No presente caso, ao indeferir a concessão do benefício de pensão por morte, o
INSS levou em consideração os documentos apresentados pela parte autora no processo
administrativo, que foram analisados por profissional qualificado, pertencente ao seu quadro,
ou seja, a decisão do INSS se baseou em procedimento administrativo aparentemente e em
princípio correto.

 

Ademais, não há comprovação nos presentes autos que o beneficio tenha sido
indevidamente indeferido. De qualquer forma, não houve, pois, má-fé ou ilegalidade
manifesta, por parte do réu, a justificar a pretendida responsabilização por dano moral.

 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art.
487, I, do CPC. Sem honorários advocatícios nem custas judiciais. Defiro a gratuidade de
justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se eletronicamente os autos. P. R. I. (...)’

 

É o Relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O objeto do recurso é a condenação a título de dano moral.

 

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público
pelos danos causados por seus agentes encontra seu fundamento no § 6º do art. 37 da Carta da
República, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado.
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Assim, o Estado responde, independentemente da existência de culpa,
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da função pública ou a
pretexto de exercê-la.

 

No caso vertente, a parte autora não demonstrou de forma satisfatória a
existência do ato ilícito e do dano que teriam sido praticados pela Autarquia Previdenciária,
de modo a comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes preconizados pelo CPC.

 

O mero indeferimento de benefício previdenciário, sem prova consistente da
ilegalidade cometida e dos danos extrapatrimoniais suportados, não se presta a caracterizar o
dano moral.

Há que se ter em conta que para a caracterização de dano extrapatrimonial é
preciso a demonstração inequívoca de ofensa a direito inerente à personalidade, cuja
intensidade há que - de par com providências a cargo da parte recorrida para a comprovação
de quadro excepcional - revelar situação fático-probatório demonstrativa, dentre outras
circunstâncias, de diligências específica junto ao INSS foram levadas a efeito, e daí resulte
inequívoca e injustificada resistência ou desídia, de maneira a evidenciar a presença de
efetivo prejuízo no campo patrimonial - sem que de nenhum modo o segurado tenha
concorrido - donde a imbricação lógico-factual e normativa irradie com clareza a presença
dos requisitos concorrentes caracterizadores de dano moral conexo.

 

Esse contexto, precisa afastar qualquer dúvida razoável de sua projeção no
campo dos direitos da personalidade, estes caracterizados pela intransmissibilidade,
indisponibilidade e irrenunciabilidade, consoante o art. 11 do Código Civil e, de maneira a
evidenciar a presença in concreto dos elementos objetivos e subjetivos quais sejam: (i) a
gravidade do fato em si e suas consequências para o ofendido [dimensão do dano]; (ii) a
intensidade do dolo ou grau de culpa do agente [culpabilidade do agente]; (iii) a eventual
participação culposa do ofendido [culpa concorrente]; (iv) a condição econômica do ofensor;
e (v) as condições pessoais da pessoa ofendida [posição política, social e econômica].

 

O mero indeferimento de benefício previdenciário, sem prova consistente da
ilegalidade cometida e dos danos extrapatrimoniais suportados, não se presta a caracterizar o
dano moral.
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Descabe o pedido da recorrente quanto ao pagamento de indenização por dano
moral. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por
seus agentes encontra seu fundamento no § 6º do art. 37 da Carta da República, que consagra
a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Assim, o Estado responde,
independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros
no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la.

 

Na hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência do ato ilícito e do
dano que teriam sido praticados pela autarquia ré, de modo a comprovar o fato constitutivo de
seu direito, nos moldes preconizados pelo art. 373, inciso I, do CPC.

 

 Registre-se, que tenho dúvidas acerca da própria existência da união estável, já
reconhecida nos autos do Processo Judicial no. 0026896-27.2017.4.02.5001, até a data do
óbito do instituidor, em 11/09/2013, uma vez que o comprovante de residência em comum,
mais atualizado do casal, era de outubro de 2007, bem como consta declaração prestada pelo
próprio ex-segurado, em 19/10/2017, no sentido de permanecer em clínica de repouso, ante
possíveis maus-tratos sofridos por parte da Recorrrente e de restar proibida a sua visitação.

 

Sendo assim, considero o acerto da decisão administrativa do INSS que houve
por indeferir o benefício previdenciário requerido pela Recorrente, após inclusive realizar
justificação administrativa, uma vez que há forte indícios de rompimento da união estável em
outubro de 2007 e que o nascimento do filho em comum do casal ocorreu, em 16/09/1986, ou
seja, em momento muito anterior ao óbito.

 

Nessas condições, conheço do recurso para lhe negar provimento.

 

Sem custas e honorários advocatícios, em face da Gratuidade de Justiça
deferida, na forma do art. 55, segunda parte, da lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº
10.259/2001.

 

Fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído à
causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.
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Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se. É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000242973v3 e do código CRC 17c7f1fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 0004341-29.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: TAINAH VICENTINI DAMASCENO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando-
a a indenizar a parte autora por danos materiais e morais. Em suas razões recursais (Evento
36, RecIno1), alega, em síntese, que (i) possui isenção de custas e prazos em dobro, (ii) o
roubo de carga é evento de força maior, excludente da responsabilidade objetiva, e (iii) a
atualização monetária e os juros de mora que deverão incidir sobre o valor da condenação são
aqueles aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.
Contrarrazões de Evento 40, CONTRAZ1. 

VOTO

A autora ajuizou a ação alegando que (i) veiculou um anúncio no site OLX, em
setembro/2017, colocando à venda várias peças de prata chamadas Charms, da marca
Pandora, (ii) após o anúncio, recebeu, em 8/10/2017, mensagem de Tatiana Soares da
Silva com interesse na compra de duas das peças anunciadas, sendo elas um Charm no
formato de urso com laço (R$30,00) e a trava de segurança (R$100,00), (iii) a
compradora pediu que os bens lhe fossem enviados via Sedex e por isso fez um depósito de
R$173,00 em sua conta, sendo R$130,00 referentes aos produtos e R$43,00 aos serviços
postais, (iv)  postou os objetos, mas, após alguns dias, constatou que não havia atualizações
na movimentação e rota dos produtos, sendo que, naquele momento, já deveriam ter sido
entregues, (v) apresentou reclamação e verificou atualização do dia 14/10 informando "que o
objeto despachado pela requerente havia sido roubado", (vi) após tentativas de contato com a
empresa, apenas em 16/11 foi informada que os objetos haviam sido de fato roubados, (vii) a
empresa prometeu o pagamento de indenização, acrescida da taxa tarifária e do valor
declarado no ato da postagem, promessa que até o ajuizamento da ação não foi cumprida, e
(viii) houve dano material e dano moral in re ipsa, que devem ser indenizados. A
sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos materiais em
R$172,60 e compensação por danos morais em R$1.000,00.

De início, importa esclarecer que a empresa ré não faz jus a prazos em dobro.
Isso porque, nos termos do art. 9º da Lei n.º 10.259/2001, nos Juizados Especiais Federais,
não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas
jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos [...], embora a empresa ré
seja pessoa jurídica de direito privado, equiparando-se à Fazenda Pública para fins
processuais, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 509/1969. Não obstante, tem direito à
dispensa de preparo e isenção de custas, com fundamento nesse mesmo dispositivo.
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 A responsabilidade civil consiste na obrigação imposta a alguém de ressarcir os
danos sofridos por outrem, podendo ser contratual ou extracontratual, subjetiva ou objetiva, e
os pressupostos clássicos da responsabilidade civil extracontratual, também chamada de
aquiliana, a teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil, consubstanciam-se na ação ou omissão
do agente, culpa, em uma de suas três vertentes (negligência, imprudência ou imperícia),
relação de causalidade e dano experimentado pela vítima. Ocorridos todos esses requisitos,
nasce ao causador do evento a obrigação de ressarcir in totum os danos sofridos pelo lesado.
De fato, tal responsabilidade somente poderá ser excluída quando houver ausência de nexo de
causalidade, culpa exclusiva da vítima, legítima defesa, fato exclusivo de terceiro, caso
fortuito ou força maior.

No caso, a sentença ratificou a versão autoral dos fatos e reconheceu a
responsabilidade objetiva da empresa ré sob os seguintes fundamentos:

Pois bem. Do exame dos autos, verifico que a parte autora, na petição inicial, indicou
ter enviado uma encomenda, via SEDEX, postada em 09/10/2017, conforme comprova
com a nota apresentada à fls. 07 do doc. 02 (ev. 01), contudo, sem sucesso, haja vista
que alguns dias depois, por meio de consulta ao código de rastreio DV896426151BR,
constatou que o objeto havia sido roubado (fl. 06, doc. 02, ev. 01).

Em sua contestação, a ECT se limitou a sustentar que o caso de roubo de encomendas
seria excludente de sua responsabilidade, por tratar-se de "força maior" que exclui o
nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela autora. Reconheço que
o roubo/furto de encomendas é classificado como fortuito. Entretanto, quando cotejado
em face da ECT, caracteriza-se como fortuito interno, o que está relacionado
diretamente com risco do negócio na atividade fim da empresa. E o fortuito interno não
rompe o nexo de causalidade. 

Inclusive destaco, por oportuno, que o roubo do objeto postal é fato incontroverso,
diante da própria documentação trazida pela ré (ev. 29, out17). 

Afastada, portanto, está a suposta causa excludente de responsabilidade, e evidenciado
o defeito na prestação do serviço público, em contraposição ao direito da consumidora
de exigir a sua perfeita qualidade e execução.

No que tange ao dano material, o Enunciado 98 das Turmas Recursais do Rio de
Janeiro prevê que: “Não havendo declaração de conteúdo e valor do objeto de envio,
não cabe dano material nem dano moral, além do previsto na lei postal, salvo se houver
outras provas que permitam inferir que o bem de fato era aquele alegado pelo
autor”. Nesse sentido, em que pese não haja nos autos declaração de conteúdo, entendo
que há provas suficientes que me permitam inferir que o bem, de fato, é o que a autora
sustenta. Além da troca de emails entre a autora e a pessoa que supostamente teria
comprado o objeto postado (fls. 8/9, doc. 02, ev. 01), há resposta da ECT acerca da
confirmação do roubo e do processo para o pagamento de indenização correspondente
(fls. 13/13, doc. 02, ev. 01). Ademais, a autora comprova a transferência de numerário
para a conta da Sra. Tatiana, a mesma que lhe solicitou o reembolso por não ter
recebido a mercadoria (fls. 11, doc. 02, ev. 01). 

Nesse contexto, entendo que deve ser julgado procedente o pedido de reparação por
danos materiais, consistente na devolução SIMPLES do valor objeto postado (fl. 06),
juntamente com a taxa paga para sua postagem, perfazendo o montante de R$172,60,
tendo em vista que a devolução em dobro só se aplica no caso de cobrança indevida,
aquela prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, que não é a hipótese.
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Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos, não havendo nenhum argumento ou elemento de prova
que possam modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/1995). 

O trecho referente aos danos morais foi omitido, na transcrição acima, porque a
questão será apreciada mais adiante, por outros fundamentos.

Ressalta-se que o fato criminoso narrado na inicial consiste em mero fortuito
interno, tendo em vista o risco assumido pela empresa na prestação do serviço contratado,
sobretudo diante da criminalidade endêmica que assola o País, como se observa pelos casos
de roubo de carga noticiados com certa frequência nos meios de comunicação. Verificada a
previsibilidade do risco de tal delito, não consta nos autos, porém, prova de que a empresa ré
teria adotado a cautela necessária no transporte das encomendas, de modo que se vislumbra
negligência na prestação do serviço.

Sobre a questão, trago à colação acórdão proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE
CARGA À MÃO ARMADA. SEGURO COM CLÁUSULA DE COBERTURA
ESPECÍFICA CONTRA ROUBO. LEI 11.442/2007. PADRÃO DE CONDUTA DA
TRANSPORTADORA INCAPAZ DE EVITAR O EVENTO DANOSO. BOA-FÉ
OBJETIVA. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil de empresa
transportadora pelos prejuízos sofridos pelo dono da carga, em face do roubo da
mercadoria mediante assalto à mão armada. 2. Jurisprudência consolidada do STJ,
desde 1994, no sentido de que, se não for demonstrado que a transportadora não adotou
as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui
motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade (REsp 435.865/RJ, 2º Seção). 3.
Apesar de o roubo à mão armada ser um fato difícil de ser evitado nas estradas
brasileiras, os seus efeitos danosos podem ser pelo menos atenuados. 4. Previsão
expressa do art. 13 da Lei 11.442/2007, estatuindo que toda operação de transporte
contará com seguro contra perdas ou danos causados à carga. 5. Manifesta
previsibilidade do risco de roubo de mercadorias nas operações de transporte de carga.
6. Caso dos autos em que a ré não adotou as cautelas que razoavelmente dela se
poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do roubo de
carga, especialmente (a) a não contratação do seguro obrigatório com apólice de valor
suficiente para cobrir a carga; (b) o parcelamento da carga até o limite da apólice
durante a rota; (c) a comunicação à autora e à seguradora da subcontratação de
terceiro para realização do serviço; (d) a comunicação da rota à seguradora para
eventual utilização do rastreamento do veículo. 7. A circunstância da adoção de rota
normalmente utilizada em horário de movimento da via não é suficiente para
demonstração das cautelas que razoavelmente se espera da transportadora. 8. O
padrão de conduta exigível das transportadoras tem seu fundamento também na boa-fé
objetiva, com incidência dos artigos 422, 113 e 187 do Código Civil. 9. Procedência
parcial da demanda principal e procedência da denunciação da lide em face da
seguradora. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.
(STJ. REsp n.º 1.676.764 RS (2014/0068964-2), 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
DJe: 05/11/2018).

Também merece nota decisão do Tribunal Regional Federal desta 2ª Região:
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RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ECT. ROUBO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. VALOR DO
CONTEÚDO NÃO DECLARADO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO
DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988
acolheu a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em seu art. 37, § 6º. 2.
Ademais, o fornecimento de serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, que atua "em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe
incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal", sujeita a referida empresa
pública às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a
atividade remunerada prestada pela ECT qualificar-se como serviço e, como
consumidor, aquele que o adquire. 3. Seja porque é prestadora de um serviço público,
seja porque a relação também é consumerista, tem-se que, para se aferir o dever de
indenizar da ECT, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando a configuração do
dano e do nexo causal entre este e o fato ilícito. A exclusão dessa responsabilidade
somente poderia ocorrer se ficasse comprovado que o dano decorreu de caso fortuito,
força maior, por culpa exclusiva da vítima ou por fato exclusivo de terceiro, uma vez que
excluem o nexo de causalidade, o que não ocorrera no caso concreto. 4. Furto ou roubo
de cargas são riscos inerentes à própria atividade exercida pela ECT, configurando
verdadeiro fortuito interno, devendo a ECT responder pelos danos causados ao
consumidor pela não entrega da correspondência, uma vez que carga
extraviada/furtada/roubada agride as expectativas legítimas do consumidor e fere a
razão de ser do contrato. 5. A parte autora optou por não declarar, no ato da postagem,
o valor do objeto enviado, somente lhe sendo devido, a título de danos materiais, o valor
da indenização padronizada, prevista em tabela da ECT. 6. Não se pode relegar a plano
inferior, ou atribuir a mero aborrecimento do cotidiano, o dano sofrido pelo autor.
Foram violados os direitos relacionados à sua integridade moral, tendo em vista que a
não entrega do objeto contratado gerou frustração no mesmo, ante a quebra de sua
expectativa quanto à prestação do serviço oferecido. 7. Sopesando o evento danoso -
extravio de encomenda (fls. 70/77) - e a sua repercussão na esfera do ofendido, é
razoável a indenização a título de danos morais, fixada pelo juízo a quo em R$ 2.000,00
(dois mil reais), eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória,
pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do
enriquecimento sem causa. No mais, ao contrário do que afirma a ECT em suas razões
(fls. 157/169), o valor fixado está dentro dos parâmetros jurisprudenciais, conforme
visto nos precedentes acima. 8. Recurso de apelação parcialmente provido. (TRF2 – AC
201051100035271 RJ, 5ª Turma, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Data
da Publicação: 22/10/2014).

No que concerne à responsabilidade por danos morais, resta configurada. A
autora remeteu a Tatiana Soares da Silva os produtos anunciados com a expectativa de que
chegassem ao destino dentro de prazo hábil, compatível com o serviço postal contratado
(Sedex). No entanto, ante o não cumprimento da obrigação assumida por parte da empresa,
desfez-se a relação de confiança ínsita ao contrato celebrado, importando em abalo à ordem
moral da parte autora, de forma que exsurge à empresa ré o dever de compensá-la.

No tocante à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, adota-se o
posicionamento do STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading
case de repercussão geral, segundo o qual:

[...]  o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
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economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros
de mora, ficou assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º
11.960/09.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Condenação em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(Súmula 111/STJ).

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000187168v61 e do código CRC 800841ac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 0014915-48.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: OLGA SCHIFFLER (AUTOR)

RELATÓRIO

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR EM SUA CONTA POUPANÇA -
RELAÇÃO CONSUMERISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO
CONSUMIDOR - DINÂMICA DAS OPERAÇÕES INDICATIVA DE FRAUDE –
SAQUES REALIZADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEVER DA INSTITUIÇÃO DE MINORAR O
RISCO INERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANCÁRIA E
FINANCEIRA - RISCO DO EMPREENDIMENTO E RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO VALOR TOTAL DE R$22.170,00 –
SENTENÇA CONDENATÓRIA NO VALOR TOTAL DO SALDO DA AUTORA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA SAQUES CONTESTADOS EM SEDE
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pleito autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais decorrentes de saques não reconhecidos em conta poupança.

 

Por essa razão, manejado o recurso inominado, requer-se a essa instância
revisional que seja reformada a sentença ante à ausência de comprovação do nexo de
causalidade.

 

É o relatório. Decido.

VOTO
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De início, é de se consignar que a lamentável postura que foi adotada pela ré
nestes autos, por apresentar contestação absolutamente padronizada, assim como a sua peça
recursal, que nada contribuem para o esclarecimento dos fatos concretamente alegados, foi
superada pela produção das provas que lhe eram cabíveis, tais como, locais dos terminais de
atendimento em que os saques foram realizados, assim como os responsáveis pelo
recebimento dos TEVs (“transferências eletrônicas de valores), o que acarretou a conclusão
de que todos os saques foram realizados em outros entes da Federação, tais como Pará,
Amapá e Piauí, assim como as transferências eletrônicas foram realizadas para o Estado do
Pará, o que ensejou a sentença de procedência ora em análise.

 

A situação narrada, por si só, já seria suficiente para conduzir a um julgamento
de procedência, uma vez que a discussão travada se desenvolve no âmbito de uma relação de
consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor do serviço há de ser analisada sob a
perspectiva da responsabilidade objetiva e na qual reconhecidamente o consumidor tem uma
posição de hipossuficiência probatória.

 

Com efeito, para a configuração da responsabilidade objetiva, prevista no
Código de Defesa do Consumidor, necessária a ocorrência: (1) de falha do serviço; (2) do
dano sofrido e (3) do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano ocorrido.

 

A omissão reiterada da ré, somada à ausência de impugnação especificada dos
fatos alegados (impugnação às operações contestadas pela autora) já seria suficiente a levar
ao reconhecimento de que houve falha no serviço e de que os valores das operações se
afiguram um dano deles decorrente, até mesmo ante a imposição de inversão do ônus da
prova, em situações como tais.

 

Neste sentido, cumpre trazer à colação do seguinte trecho da sentença ora
recorrida:

“(...)Passo ao mérito. Nos autos, verifica-se que ocorreram transações efetuadas
na conta bancária da parte autora, quais sejam, diversos saques e transferências eletrônicas
para conta de terceiros, efetuados durante o período de 10/2016 a 12/2016, no valor total de
R$ 24.246,78 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos),
as quais alega não reconhecer.

De acordo com os documentos juntados aos autos pela ré, a maioria dos saques
ocorreu nos Estados do Pará, Amapá e Piauí, assim como as contas beneficiárias das
transferências bancárias realizadas são de correntistas residentes no Estado do Pará. Ora, a
parte autora é pessoa idosa (81 anos à época dos fatos) e residente em localidade diversa de
onde ocorreram os saques e transferências, o que corrobora as alegações de que as transações
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questionadas, de fato, não foram por ela efetivadas. Nota-se que a ré não se desincumbiu do
ônus de provar que foi a parte autora quem sacou os numerários de sua conta bancária e não
uma terceira pessoa, conforme determina o artigo 11 da Lei 10.258/2001. Ademais, é público
e notório a ocorrência de fraudes decorrentes de clonagem de cartões bancários, como tenho
verificado em diversos outros casos análogos a este presente feito. Neste diapasão, reconheço
que houve falha na prestação do serviço da ré, devendo esta indenizar a parte autora pelos
danos materiais sofridos.

No que tange ao pedido de pagamento de indenização por dano moral, em que
pese se reconheça que a situação dos autos causou aborrecimento, transtorno e desgosto,
conforme mencionado na petição inicial, a parte autora não comprovou ter sofrido
humilhação, vexame ou profundo abalo psicológico em razão do saque efetuado em sua conta
bancária, tampouco ficou comprovado dano efetivamente mais sério, como o inadimplemento
de alguma obrigação ou a inserção dos seus dados pessoais em cadastros de restrição ao
crédito.  Desta forma, constata-se que a situação posta nos autos não provocou violação aos
direitos de personalidade da parte autora, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente,
por si só, para configurar o ilícito civil passível de reparação.

DISPOSITVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a ré a restituir à parte autora os
valores sacados indevidamente de sua conta bancária no valor total de R$ 24.246,78 (vinte e
quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos). Tal valor deverá ser
corrigido monetariamente pelo IPCA-e e, após a correção, deverão ser acrescidos juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (10/2016). Sem honorários advocatícios nem
custas judiciais. Após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, dê-se baixa e
arquivem-se. P.R.I. (...)”

 

 

Esse conjunto de circunstâncias, somada à inércia da ré em comprovar através
de imagens do seu circuito interno de câmeras de vigilância, permite a formação de um
convencimento razoavelmente seguro a respeito da ocorrência de fraudes nas operações ora
contestadas, a permitir a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de
danos materiais.

 

Entendo que ao caso há de ser aplicado, outrossim, o verbete sumular de n. 479
do STJ, ao determinar que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias". O citado verbete sumular fora embasado em precedentes que se
adéquam perfeitamente ao caso dos autos. A título de ilustração, colaciono as ementas e
julgados infra provenientes do E. Superior Tribunal de Justiça:
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"RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO. SÚMULA 07/STJ.
VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET,
DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO
CONSUMIDOR." (AgRg no Ag1430753/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 11/05/2012)

 

"A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses
como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente
à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. O nexo de
causalidade entre a conduta do banco e o dano decorre do reconhecimento da abertura de
conta corrente, em agência do agravante, em nome do autor/agravado, mediante fraude
praticada por terceiro falsário (...)" (AgRg no Ag 1235525 SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 18/04/2011)

 

"Processual civil e civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por
danos morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário depositado em conta
poupança. Dano moral. Ocorrência.

- A existência de saques indevidos em conta mantida junto à instituição
financeira acarreta dano moral. Precedentes. Agravo não provido." (AgRg no REsp
1.137.577/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje de 10/2/2010)

 

"CIVIL E PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE BANCO.
SAQUE INDEVIDO EM CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE PROVA DE
ENTREGA DO CARTÃO MAGNÉTICO À CORRENTISTA. RESSARCIMENTO DO
DANO MATERIAL PROMOVIDA ESPONTANEAMENTE PELA EMPRESA.
SUBSISTÊNCIA DO DANO MORAL. INSEGURANÇA DO SISTEMA. PROVA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 - STJ. DISSÍDIO NÃO
CONFIGURADO.

I. Firmado pelas instâncias ordinárias que os saques se deram possivelmente
com cartão da correntista, sem que esta o tenha recebido, bem assim já indenizado
espontaneamente o dano material pela CEF, revela-se configurada a sua responsabilidade,
cabendo-lhe arcar com o ressarcimento também pelo abalo moral, aqui fixado em patamar
razoável,

sem promover o enriquecimento sem causa.
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II. Recurso especial não conhecido." (REsp 735.608/PB, Relator o Ministro
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR , DJ de 21/8/2006)

 

Em vista disso, certo é que a violação do dever de cuidado, e a violação da
confiança depositada na instituição financeira, no caso dos autos, importou na subtração de
praticamente todo o saldo disponível na conta poupança do recorrente.

 

Com efeito, no caso concreto, a Autora aduziu que os saques indevidos
ocorreram no período de outubro de 2016 a dezembro de 2016, bem como os documentos
apresentados pela CEF comprovaram que houve contestação administrativa dos mesmos, que
restou indeferida por ausência de indícios de fraude, é cabível o pagamento de indenização
por danos materiais.

 

Outrossim, é possível depreender pela leitura dos extratos apresentados na
inicial, que os saques contestados ocorreram entre os meses de outubro a dezembro de 2016,
bem como a Autora apresentou contestação administrativa para o valor de R$22.170,00,
tendo a sentença ora recorrida condenado a CEF ao pagamento de danos materiais no valor de
R$24.246,78, acima do ora contestado.

 

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCILA
PROVIMENTO ao recurso da Caixa Econômica Federal - CEF, para apenas reduzir o
quantum indenizatório para R$22.170,00, nos termos do requerimento administrativo, com a
manutenção dos demais aspectos da sentença.

 

Sem condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados
em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem. É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso da CEF e dar parcial provimento a ele.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000228013v3 e do código CRC 596408ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:3
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RECURSO CÍVEL Nº 5000268-73.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: MAGNO ANDRADE FACCINI (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: REGINA CELIA ANDRADE FACCINI (CURADOR) (AUTOR)

RELATÓRIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
INCAPACIDADE. INTERDIÇÃO DO AUTOR EM OUTUBRO DE 2013. CONTRATO
CELEBRADO COM A CEF EM OUTUBRO DE 2014 SEM A PRESENÇA DA
CURADORA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO AO ESTADO
ANTERIOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR E PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS DA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DA CEF CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$8.500,00 DEPOSITADO
PELA CEF NA CONTA POUPANÇA DO AUTOR, EM 24/10/2014. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

 

         Trata-se de ação ajuizada por MAGNO ANDRADE FACCINI,
devidamente representado por sua curadora, REGINA CELIA ANDRADE FACCINI, na qual
pleiteia a suspensão imediata dos valores indevidamente descontados do benefício
previdenciário da parte Autora, e por conseguinte, a restituição de todos os valores cobrados
desde novembro de 2014. Ainda, pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.

 

         A sentença julgou procedente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação ajuizada por Magno Andrade Faccini, representado por sua
curadora, Regina Célia Andrade Faccini, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
CEF, objetivando seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado
contratado, a repetição de indébito e a reparação por danos morais.

Para tanto, alega na inicial, em suma, que: a) foi interditado judicialmente no
ano de 2013, por meio de sentença transitada em julgado; b) no ano de 2014, firmou contrato
de empréstimo com a CEF, cuja quitação se daria por meio de desconto mensal sobre seu
benefício previdenciário; e c) ao tempo da consumação do negócio jurídico, o requerente não
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dispunha de capacidade legal para contratar, gerando, daí, como nulo de pleno direito o
contrato de financiamento firmado com a Requerida, já que declarada e reconhecida a sua
incapacidade civil. Fundamenta sua pretensão nos arts. 104, 166, 168 e 169 do Código Civil.

Decido.

A pretensão autoral está atrelada à declaração de nulidade do contrato de
empréstimo versado na peça inicial, além da devolução de todos os valores descontados do
benefício do autor, como forma de quitação de tal contrato, tendo em vista que, ao tempo dos
fatos, estaria incapacitado civilmente para contratar.

De fato, ao verificar o teor da sentença de interdição proferida pela Vara de
Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no processo n° 0075989-
63.2012.8.08.0011 (doc. 7 do evento 21), depreende-se que a requerente, no ano de 2013, foi
considerada absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

A Certidão de Interdição foi lavrada pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas
Naturais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em outubro do ano de 2013. Logo, vê-se que, ao
tempo da celebração do contrato de empréstimo, este já se encontrava interditado
judicialmente, com o regular registro de tal fato no órgão competente.

Nesta esteira, é certo que a validade de qualquer negócio jurídico demanda a
existência de agente capaz (art. 104, I, do CC), sendo que, na hipótese de ter sido celebrado
por pessoa absolutamente incapaz, a avença deverá ser considerada nula (art. 166 do CC).

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz;” “Art. 166
do CC - “É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”
Além disso, o art. 169 do CC determina que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Aplicando-se estas disposições legais ao caso concreto, fica claro que, como o
autor (considerado totalmente incapacitado por sentença judicial transitada em julgado e
devidamente registrada) firmou todos os contratos inerentes à aquisição do imóvel em
comento sem estar devidamente representado, os mesmos não podem ser considerados
válidos.

Fixadas estas premissas, conclui-se que nenhuma das teses apresentadas pelo
réu é capaz de afastar a ilegalidade na contratação do empréstimo. De outra feita, sobre a
controvérsia atinente à devolução dos valores almejados na inicial, o art. 182 do CC
determina que, anulado o negócio, via de regra, as partes deverão ser reconduzidas ao estado
em que se encontravam anteriormente. Nesse sentido:

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO COM INCAPAZ, SEM
REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DO RÉU. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
IMPOSSIBILIDADE. É nulo o contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz, sem
a representação do seu curador (arts. 104, I c/c 166, I do CCB). Em regra, a decretação da
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nulidade deve conduzir as partes ao status quo ante, na forma do art. 182 do Código
Civil. (...).(AC 201151180005025, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, TRF2 -
SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::04/04/2014.)(gn)

Sendo assim, por não haver, no caso concreto, empecilho ao retorno das partes
ao status quo ante determino que as prestações mensais do empréstimo quitadas pelo Autor à
CEF sejam devolvidas por esta última ao primeiro.

Por fim, apesar de ser uma consequência lógica do posicionamento acima
seguido a devolução da quantia disponibilizada pela CEF no momento da concessão do
financiamento (R$ 8.500,00 – oito mil e quinhentos reais), tal ordem não pode ser emitida
nesta demanda, tendo em vista a limitação imposta pelo teor do pleito disposto na petição
inicial.

Quanto ao dano moral, no caso, afigura-se presumível. Com efeito, tenho que
foram descritas situações extremas que superaram o mero aborrecimento do cotidiano a que
estão sujeitos todos os usuários de serviços bancários, cabendo à instituição bancária a sua
imediata reparação. De fato, a subtração inadvertida de parte de rendimento de natureza
alimentar não constitui mero dissabor cuja tolerância seja exigível. Cuida-se de fato causador
de abalo moral injusto, merecedor de reparação.

Tendo em conta tais critérios, e considerando os aspectos do caso concreto, fixo
a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral
para:

I - decretar a nulidade do contrato de empréstimo nº 06.171.110.0024866-66,
em que o Requerente figurou como contratante, determinando, ainda, que o Réu efetue a
restituição dos valores pagos pelo Autor, devidamente corrigidos, a partir da data do primeiro
desconto, pela SELIC (art. 406 do CC e Manual de Cálculos da Justiça Federal);

II - condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos
morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido a partir do primeiro desconto
em seu benefício (12/2014), pela SELIC (art. 406 do CC e Manual de Cálculos da Justiça
Federal).

Defiro a tutela provisória, de modo a determinar à ré que, no prazo de 5
dias, suspenda os descontos que estão sendo realizados sobre o benefício da parte autora
para quitação do contrato nº 06.171.110.0024866-66, sob pena de multa diária no valor
de R$ 100,00 (cem reais). (...)”

 

         Em suas razões recursais, a CEF pugna pela improcedência do
pedido, uma vez que à época da celebração do contrato de empréstimo consignado ora
em análise, o Autor se mostrou lúcido e orientado, não havendo de se cogitar a
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existência de qualquer ato ilícito praticado pela Ré, tendo em vista que não havia como
se suspeitar da existência da interdição.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Não é necessária a preexistência de sentença de interdição para que sejam
considerado nulos os atos praticados por absolutamente incapazes.

 

O STJ, inclusive, possui entendimento no sentido de que "os atos praticados
pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provada a existência
de anomalia psíquica - causa da incapacidade - já no momento em que se praticou o ato que
se quer anular" (REsp 255271/GO, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA , QUARTA
TURMA, DJ 05/03/2001 p. 171).

 

No caso dos autos, o contrato fora celebrado após o deferimento
da curatela provisória, a qual inclusive foi registrada no livro de Registro de Interdições,
havendo, ainda, laudos médicos que comprovam a situação de incapacidade do apelado no
momento da celebração.

 

No entanto, ouso discordar do entendimento do juízo sentenciante acerca da
impossibilidade de restituição do valor comprovadamente depositado na conta poupança do
Autor, em 24/10/2014, ou seja, R$8.500,00, que foram efetivamente disponibilizados, pela
parte Ré, de manifesta boa-fé.

 

Consoante art. 182, do Código Civil, "anulado o negócio jurídico, restituir-se-
ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão
indenizadas com o equivalente".

 

Dessa forma, para recomposição do estado anterior, os valores recebidos pelo
Recorrido, a título de empréstimo, devem ser restituídos à Recorrente, a fim de se evitar,
inclusive, o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio. Ademais, é devida a incidência da correção monetária.
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Diante do exposto, é cabível o parcial provimento do Recurso da CEF para
determinar a restituição pela parte do valor de R$8.500,00, depositado em seu favor em
24/10/2014, que poderá ser devidamente compensando com o valor a ser restituído pela CEF,
a título de parcelas descontadas do seu benefício previdenciário.

 

Quanto aos danos morais, entendo que não houve culpa in vigilando da CEF, à
medida que a curadora do Autor deveria ter procedido a expressa comunicação a CEF acerca
da interdição, uma vez que não haveria como a CEF ter apurado a impossibildade do Autor
movimentar a sua conta bancária.

 

De outro lado, pela narrativa dos fatos da inicial, não é possível presumir a
ocorrencia dos danos morais, visto que a privação da verba alimentar pelo desconto do valor
do empréstimo bancário ocorreu somente após a liberação do valor total de R$8.500,00, que
foi de fato usufruído.

 

Sendo assim, a situação narrada configuraria mero aborrecimento.

 

Sem custas judiciais e sem honorários advocatícios, ante a Recorrente ter sido
parcialmente vencedora.

 

Voto por conhecer o Recurso da CEF e dar-lhe provimento para determinar a
restituição pela parte do valor de R$8.500,00, depositado em seu favor em 24/10/2014, que
poderá ser devidamente compensando com o valor a ser restituído pela CEF, a título de
parcelas descontadas do seu benefício previdenciário, devidamente corrigido e julgar
improcedente o pedido de condenação em danos morais.

 

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000256343v4 e do código CRC 777bd0f1.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 5003118-06.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DAIANE FERREIRA MARCELINO (AUTOR)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RECORRENTE: WEMERSON THIAGO FERREIRA (AUTOR)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MÁ CONSERVAÇÃO DE
VIA PÚBLICA. RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO
ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. ALTO RISCO DE ACIDENTE
COM REPERCUSSÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS PASSAGEIROS. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO. SENTENÇA
MANTIDA

 

Trata-se de recurso do DNIT em face da sentença que julgou procedente o pleito
autoral de condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$197,15 e por danos morais, no valor de R$10.000,00, para cada um.

 

Em suas razões recursais, o DNIT aduziu a necessidade de diminuição dos
danos morais arbitrados, tendo em vista o valor excessivo ora arbitrado em cotejo com os
julgados paradigmas.

 

Eis o teor da sentença recorrida:

“(...) Dessa forma, em se tratando de omissão, responde o ente público de forma
culposa, na modalidade culpa do serviço, derivada da falta da prestação da atividade estatal, e
não na forma individualizada, o que torna necessária a verificação do liame subjetivo entre o
agente e o fato. Todavia, o ônus da prova é invertido, cabendo ao Estado a demonstração da
prestação do serviço, diante da impossibilidade de exigência de prova negativa. 

Na hipótese dos autos, o réu não se desincumbiu de demonstrar que, na data do
acidente, a rodovia se encontrava em perfeito estado de conservação. Ademais, sequer se deu
o trabalho de demonstrar que a rodovia estava passando, naquela época, por período de
conservação rotineira, por exemplo. Também não comprovou culpa exclusiva da vítima ou,
até mesmo, culpa concorrente, a qual minoraria a responsabilidade indenizatória.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 134



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 642/726

5003118-06.2018.4.02.5001 500000228232 .V3 JRJ17255© JES10683

Por outro lado, as notas fiscais (anexo14, ev. 01), as anotações e receitas
médicas (anexo11, ev. 01), as fotos do buraco na via (anexo9, ev. 01), bem como o Boletim
de Acidente de Trânsito (anexo8, ev. 01) demonstram a ocorrência de um acidente
automobilístico com duas vítimas no quilômetro 1 da Br-262, no município de Cariacica-
ES, o qual foi ocasionado por um buraco existente na pista de rolamento. Destaco que no
próprio documento emitido pela PRF é possível observar que no campo "condição de pista",
esta foi descrita como molhada e com buraco. No referido documento, ainda constam como
vítimas do acidentes ambos os autores (anexo8). 

Assim, entendo que foi a omissão danosa da ré que ocasionou o liame jurídico,
o qual viabilizou o dano sofrido pelos autores.

Quanto aos danos materiais suportados pela parte autora, vejo apenas prova da
compra (cupons fiscais) de medicações e utensílios para realização de curativos comprados
em farmárcias. Tais gastos totalizam o montante de R$197,15 (R$61,55 + R$135,60). Já com
relação aos danos causados à moto do autor, registro que a parte autora não logrou êxito em
comprovar seus gastos. Não há comprovação de pagamento de franquia ou de qualquer outro
gasto realizado para o conserto do seu veículo, haja vista que os orçamentos apresentados
não documentos hábeis a comprovar efetivo gasto. Registro que o dano material depende da
comprovação de sua real existência, bem como do inequívoco prejuízo patrimonial suportado
pela parte autora.

Com relação aos danos morais, no caso em apreço, o evento em si mesmo é
lesivo à honra e à dignidade da parte autora, em face da angústia pela qual ela certamente
passou por se ver envolvida em acidente automobilístico, considerando o risco à sua vida. Há
inclusive prova nos autos de que os autores tiveram de ser hospitalizados. Assim sendo,
entendo que a situação enfrentada extrapola os limites do mero aborrecimento ou do dissabor
do cotidiano.

Destaco, por oportuno, no que tange ao pedido formulado pelo réu, de que do
valor fixado para indenização por danos morais deve ser descontado o valor do seguro
DPVAT, que este não merece prosperar. Isso porque não há nenhuma prova nos autos de
que o valor oriundo desse seguro tenha sido recebido pelas partes e, em se tratando de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabia ao réu comprova-lo, segundo
dispõe o art. 373, II do CPC. 

Com base em tais parâmetros acima e diante de todo o exposto, JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I, do CPC,  para:

a. Condenar o DNIT a pagar condenando o réu a pagar aos autores o valor
de R$197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos), referentes aos gastos
comprovados com medicamentos (anexo14). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente
pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos da contar da data do
pagamento das quantias (adoto para tal, a data de emissão das notas fiscais, 14/12/2017). 

b. Condenar o DNIT ao pagamento por danos morais no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, o que totaliza o montade de R$20.000,00. Tal
valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da data desta Sentença.
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Após a correção, o valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
data do evento danoso, dia 14/12/2017. (...)”

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Cuida-se de imputação de omissão do Poder Público na conservação de rodovia.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, prescreve a responsabilidade civil objetiva do
Estado, segundo a qual basta que se demonstre o dano e o nexo causal entre a conduta estatal
e aquele para que se configure o dever de reparar.

 

Embora a norma citada seja, quase sempre, veiculada para
justificar responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, vem prevalecendo na
jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a omissão específica, isto é,
aquela que deriva de um dever concreto, tangível, pormenorizado, atrai também a aplicação
da responsabilidade estatal, nos termos da referida norma constitucional.

 

O caso em comento revela, em tese, omissão específica, apta à
responsabilização objetiva, haja vista que o DNIT tem o dever de impedir que acidentes
ocorram em decorrência da má conservação das vias sob sua administração.

 

Nesse sentido:

 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM
VEÍCULO. BURACO NA PISTA. CONSERVAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL.
OMISSÃO ESPECÍFICA DO DNIT. ART. 37, § 6º, DA CRFB/1988. DANO MATERIAL E
MORAL. RESSARCIMENTO.

1. Trata-se de reparação por dano moral e material decorrente de acidente com
motocicleta, que, segundo boletim de acidente de trânsito, ao cruzar a rodovia, passou sobre
um buraco de grandes proporções na faixa de rolamento e tombou sobre a pista.

2. É patente a omissão do DNIT na conservação da rodovia BR262, sendo
irrelevante a alegada suspensão das operações de conserto das pistas, em razão das fortes
chuvas da época, salientando-se que inexiste qualquer prova nos autos de que a autarquia
sinalizou acerca da existência do buraco supostamente ocasionado pelas chuvas.

(...)
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4. O DNIT tem o dever específico de agir para impedir que acidentes ocorram
em decorrência de má conservação das rodovias federais e, não o fazendo, se lesões
decorrerem de sua inércia, presentes estarão os requisitos para a responsabilização objetiva
capitulada no art. 37, §6º, da CRFB/1988. (...)” . (TRF2. AC 00048141220114025001. Rel.
Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA. Data de Publicação: 01/12/2014).

 

Fixada a aplicação da responsabilidade objetiva, impõe-se analisar, no caso
concreto, a presença dos seus elementos, quais sejam, a omissão administrativa, o dano e o
nexo causal.

 

O Boletim de acidente de trânsito constitui instrumento oficial para registro de
ocorrências de acidente em rodovia federal e é suficiente para comprovar a ocorrência dos
fatos narrados pelos autores, uma vez que expõe de maneira elucidativa a dinâmica dos fatos.

 

Todavia, além do mencionado documento foram juntados aos autos os outros
elementos de prova, além do fato da situação precária da estrada ora em análise ser fato
público e notório.

 

É de se notar que o réu não se insurgiu quanto à autenticidade das imagens
trazidas pelo autor e nem ao fato de que se referem ao local da rodovia indicado. Nesse passo,
conclui-se que foram juntados aos autos elementos suficientes para comprovar a ocorrência
do acidente de trânsito sofrido pelo autor em decorrência do mau estado de conservação da
rodovia.

 

Em relação ao prejuízo extrapatrimonial, não resta dúvida de que o autor foi
atingido diretamente em sua esfera individual. O acidente sofrido, apesar de não ter causado
nenhum dano físico, colocou em risco a vida do autor e de sua família, o que gera presumível
transtorno emocional.

 

Quanto à fixação dos danos morais, deve-se considerar, dentre outros fatores, a
natureza do direito da personalidade violado, a extensão da ofensa, o grau de culpa, a situação
econômica do ofensor e o caráter de prevenção geral e especial que a indenização deve
significar, de modo a permitir a justa e adequada reparação do prejuízo, sem acarretar
enriquecimento sem causa. Atentando-se às peculiaridades do caso concreto, considera-se
razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para efeito de compensação
pelos danos morais sofridos pelo autor.
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No mais, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso da parte Ré e NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

 

Condeno o(a) recorrente em custas e ao pagamento de 10% do valor da
condenação a título de honorários advocatícios.

 

Publique-se, registre-se e intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-
se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem.

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000228232v3 e do código CRC 60e659d0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:10
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RECURSO CÍVEL Nº 5010769-89.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALFREDO LOPES CARNEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO. RENOVAÇÃO. OS
VALORES NÃO LIQUIDADOS DO CONTRATO ORIGINAL NÃO DEVEM
INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO IOF NA RENOVAÇÃO, SOB PENA DE SE
INCORRER EM BITRIBUTAÇÃO. IOF SOMENTE DEVE INCIDIR SOBRE OS
VALORES EVENTUALMENTE ACRESCIDOS NA RENOVAÇÃO.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE ENTENDIMENTO ATRAVÉS
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.609/2016 – RFB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

 

Trata-se de ação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALFREDO
LOPES CARNEIRO em face da FAZENDA NACIONAL por meio da qual objetiva a
declaração de não incidência do IOF sobre o montante já tributado nas renovações dos
contratos de mútuo por ele realizadas, bem como a condenação da União a restituir o valor
descontado a esse título.

 

Sustenta que o IOF incidiu sobre o montante dos contratos de empréstimos
bancários, em que renegociou a dívida, a base de cálculo do imposto relativo aos contratos
posteriores não poderia incluir a parte que diz respeito à renegociação do pagamento de
crédito já contratado e já tributado.

 

A sentença julgou improcedente o pedido.

 

 

Em sede de recurso, o autor inicialmente sustenta que, que não houve novação e
sim renovação dos contratos de mútuo, mas que, de qualquer modo, o §7º do art. 2º do
Decreto 6.306/2007 impediria a incidência do imposto sobre todo o valor da operação no caso
de renovação de operação de crédito em que não haja substituição do devedor. Requer a
reforma da sentença.
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É o relatório.

 

Decido.

VOTO

Passo à análise da base de cálculo do IOF no caso concreto.

 

 

Quanto à prescrição, para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, a prescrição
aplicável ao pedido de repetição de indébito dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de 5 anos, com termo inicial na data do pagamento, por aplicação do art. 3º da
Lei Complementar 118/2005 c/c o art. 150, § 1º, do CTN (STF, RE 566.621/RS).

 

Sendo assim, estão prescritos os valores de IOF recolhidos antes do quinquênio
que antecedeu a ação, em 14/09/2018, ou seja, em 14/09/2013.

 

Após superada a prejudicial de mérito, reconhecida de ofício, passo a tecer
algumas considerações acerca da matéria.

 

As normas que regem o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) estão previstas no Código Tributário
Nacional (CTN), na Lei 5.143/1966 e no Decreto 6.306/2007. O Código Tributário Nacional,
em seus artigos 63 e 64, dispõe que:

 

“Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:

 I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado; [...]
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Art. 64. A base de cálculo do imposto é:

I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros.”

 

Nas operações de crédito, portanto, o fato gerador do IOF é a entrega do
montante da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado. Ao regulamentar o
IOF, o Decreto nº 6.306/2007 estabeleceu o seguinte:

 

“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito: (...)

 § 7o Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão
de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja substituição de
devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente
tributada, sendo essa tributação considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se
a alíquota em vigor à época da operação inicial.

 § 8o No caso do § 7o, se a base de cálculo original for o somatório mensal dos
saldos devedores diários, a base de cálculo será o valor renegociado na operação, com
exclusão da parte amortizada na data do negócio. § 9o Sem exclusão da cobrança do IOF
prevista no § 7o, havendo entrega ou colocação de novos valores à disposição do interessado,
esses constituirão nova base de cálculo.”

 

A toda evidência, a disposição contida no §7º do Decreto nº 6.306/2007
implicou indevida bitributação, uma vez que os valores não liquidados da operação anterior (e
que serão objeto de renegociação) já sofreram a incidência do IOF por ocasião da contratação
original.

 

 A incidência do IOF somente é legítima em relação ao valor adicional
eventualmente contratado por ocasião da renovação do empréstimo. Tanto isso é verdade que
a própria Administração Federal editou recentemente a Instrução Normativa nº 1.609/2016 da
Receita Federal do Brasil estabelece:
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 “§ 3º A prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a
confissão de dívida e os negócios assemelhados das operações de créditos com prazo de
vencimento superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem substituição do devedor não
ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o saldo não liquidado da operação
anteriormente tributada.”

 

É exatamente este o caso do autor, ainda que se entenda, como argumentado
pelo magistrado a quo, que se trata de novação e não de renovação dos contratos. Afasto o
argumento da União de que a Instrução Normativa foi adotada por questões de política
tributária fiscal e não geraria direito à restituição dos valores recolhidos antes da sua edição,
uma vez que o referido ato administrativo não pode criar direitos ou obrigações.

 

 Em verdade, a Instrução Normativa nº 1.609/2016 apenas conferiu a correta
interpretação à legislação tributária, evitando a bitributação, de modo que não pode ser
aplicada apenas de forma prospectiva. Ao contrário, deve ser aplicada aos contratos
anteriores, por razões de isonomia e de segurança jurídica. Por fim, identifico os quatro
contratos de renovação de contratos de mútuo anteriores em que houve a incidência do IOF
sobre o valor não liquidado e cuja repetição de indébito não se encontra atingida pelo decurso
do prazo prescricional (considerada a data de liberação do crédito para o autor, que é o
momento da retenção do imposto), a ser demonstrada em sede de liquidação de sentença.

 

 

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para declarar a não incidência de IOF sobre as parcelas não
liquidadas dos contratos de mútuo colacionados na inicial, celebrados entre o autor e as
instituições financeiras, bem como condeno a União a restituir os valores descontados a esse
título, atualizados exclusivamente pela SELIC, observada a prescrição quinquenal.

 

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (recorrente
vencedor).

 

Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.
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Voto por conhecer o Recurso dar-lhe parcial provimento.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251909v4 e do código CRC 7b316392.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5009207-45.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: HERVAL HERMOGENES QUEIROS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

TRIBUTÁRIO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO. RENOVAÇÃO. OS
VALORES NÃO LIQUIDADOS DO CONTRATO ORIGINAL NÃO DEVEM
INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO IOF NA RENOVAÇÃO, SOB PENA DE SE
INCORRER EM BITRIBUTAÇÃO. IOF SOMENTE DEVE INCIDIR SOBRE OS
VALORES EVENTUALMENTE ACRESCIDOS NA RENOVAÇÃO.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DESTE ENTENDIMENTO ATRAVÉS
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.609/2016 – RFB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

 

Trata-se de ação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por HERVAL
HERMOGENES QUIEROS DOS SANTOS em face da FAZENDA NACIONAL por meio
da qual objetiva a declaração de não incidência do IOF sobre o montante já tributado nas
renovações dos contratos de mútuo por ele realizadas, bem como a condenação da União a
restituir o valor descontado a esse título.

 

Sustenta que o IOF incidiu sobre o montante dos contratos de empréstimos
bancários, em que renegociou a dívida, a base de cálculo do imposto relativo aos contratos
posteriores não poderia incluir a parte que diz respeito à renegociação do pagamento de
crédito já contratado e já tributado.

 

A sentença julgou improcedente o pedido.

 

 

Em sede de recurso, o autor inicialmente sustenta que, que não houve novação e
sim renovação dos contratos de mútuo, mas que, de qualquer modo, o §7º do art. 2º do
Decreto 6.306/2007 impediria a incidência do imposto sobre todo o valor da operação no caso
de renovação de operação de crédito em que não haja substituição do devedor. Requer a
reforma da sentença.
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É o relatório.

 

Decido.

VOTO

Passo à análise da base de cálculo do IOF no caso concreto.

 

 

Quanto à prescrição, para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, a prescrição
aplicável ao pedido de repetição de indébito dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação é de 5 anos, com termo inicial na data do pagamento, por aplicação do art. 3º da
Lei Complementar 118/2005 c/c o art. 150, § 1º, do CTN (STF, RE 566.621/RS).

 

Sendo assim, estão prescritos os valores de IOF recolhidos antes do quinquênio
que antecedeu a ação, em 24/08/2018, ou seja, em 24/08/2013.

 

Após superada a prejudicial de mérito, reconhecida de ofício, passo a tecer
algumas considerações acerca da matéria.

 

As normas que regem o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) estão previstas no Código Tributário
Nacional (CTN), na Lei 5.143/1966 e no Decreto 6.306/2007. O Código Tributário Nacional,
em seus artigos 63 e 64, dispõe que:

 

“Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:

 I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado; [...]
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Art. 64. A base de cálculo do imposto é:

I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros.”

 

Nas operações de crédito, portanto, o fato gerador do IOF é a entrega do
montante da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado. Ao regulamentar o
IOF, o Decreto nº 6.306/2007 estabeleceu o seguinte:

 

“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito: (...)

 § 7o Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão
de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja substituição de
devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente
tributada, sendo essa tributação considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se
a alíquota em vigor à época da operação inicial.

 § 8o No caso do § 7o, se a base de cálculo original for o somatório mensal dos
saldos devedores diários, a base de cálculo será o valor renegociado na operação, com
exclusão da parte amortizada na data do negócio. § 9o Sem exclusão da cobrança do IOF
prevista no § 7o, havendo entrega ou colocação de novos valores à disposição do interessado,
esses constituirão nova base de cálculo.”

 

A toda evidência, a disposição contida no §7º do Decreto nº 6.306/2007
implicou indevida bitributação, uma vez que os valores não liquidados da operação anterior (e
que serão objeto de renegociação) já sofreram a incidência do IOF por ocasião da contratação
original.

 

 A incidência do IOF somente é legítima em relação ao valor adicional
eventualmente contratado por ocasião da renovação do empréstimo. Tanto isso é verdade que
a própria Administração Federal editou recentemente a Instrução Normativa nº 1.609/2016 da
Receita Federal do Brasil estabelece:
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 “§ 3º A prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a
confissão de dívida e os negócios assemelhados das operações de créditos com prazo de
vencimento superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem substituição do devedor não
ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o saldo não liquidado da operação
anteriormente tributada.”

 

É exatamente este o caso do autor, ainda que se entenda, como argumentado
pelo magistrado a quo, que se trata de novação e não de renovação dos contratos. Afasto o
argumento da União de que a Instrução Normativa foi adotada por questões de política
tributária fiscal e não geraria direito à restituição dos valores recolhidos antes da sua edição,
uma vez que o referido ato administrativo não pode criar direitos ou obrigações.

 

 Em verdade, a Instrução Normativa nº 1.609/2016 apenas conferiu a correta
interpretação à legislação tributária, evitando a bitributação, de modo que não pode ser
aplicada apenas de forma prospectiva. Ao contrário, deve ser aplicada aos contratos
anteriores, por razões de isonomia e de segurança jurídica. Por fim, identifico os quatro
contratos de renovação de contratos de mútuo anteriores em que houve a incidência do IOF
sobre o valor não liquidado e cuja repetição de indébito não se encontra atingida pelo decurso
do prazo prescricional (considerada a data de liberação do crédito para o autor, que é o
momento da retenção do imposto), a ser demonstrada em sede de liquidação de sentença.

 

 

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para declarar a não incidência de IOF sobre as parcelas não
liquidadas dos contratos de mútuo colacionados na inicial, celebrados entre o autor e as
instituições financeiras, bem como condeno a União a restituir os valores descontados a esse
título, atualizados exclusivamente pela SELIC, observada a prescrição quinquenal.

 

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (recorrente
vencedor).

 

Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado
Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 136



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 655/726

5009207-45.2018.4.02.5001 500000253099 .V3 JRJ17255© JES10683

Voto por conhecer o Recurso dar-lhe parcial provimento.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000253099v3 e do código CRC 18de84dc.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 5000043-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: GENILSON QUEIROZ (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE
VALORES REFERENTES À CONTA VINCULADA AO FGTS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE 30% DO FGTS DO AUTOR A
TÍTULO DE ALIMENTOS. ESCLARECIMENTOS DO JUÍZO ESTADUAL
ACERCA DA AUSENCIA DE INCIDENCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
SOBRE AS VERBAS PAGAS AO AUTOR A TÍTULO DE FGTS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR AO LEVANTAMENTO DO
VALOR. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA PELO
EMPREGADOR.AUSENCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CEF.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE
LEVANTAMENTO E IMPROCDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

 

Sumário da controvérsia: o(a) demandante em primeiro grau pretende a
expedição de alvará para levantamento de valores depositados em sua conta vinculada ao
FGTS, em razão da retenção indevida de 30% do valor, a título verba alimentícia, bem como
o pagamento de indenização por danos morais.

Sentença: julgou extinto o processo sem resolução de mérito com base no art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de incompetência da Justiça Federal
para apreciar a matéria, uma vez que consta bloqueio de verba alimentar por ordem judicial
emanada da Justiça Estadual, em ação de alimentos.

 

Razões do(a) recorrente: a) houve triangularização da relação processual
quando a Caixa, em contestação, apresentou resistência ao pedido deduzido na inicial; e b) a
ação foi proposta pela via contenciosa como bem esclarecido quando do ajuizamento.
Pretende seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença recorrida.

 

Não foram apresentadas contrarrazões.
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É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

 

Pois bem. A jurisprudência sobre a matéria, dentre outros arestos, orienta-se no
seguinte sentido: A expedição de alvará judicial para levantamento de valores relativos ao
FGTS é, em princípio, procedimento de jurisdição voluntária, assumindo, no entanto, caráter
contencioso caso a Caixa Econômica Federal imponha resistência ao pedido, como na
espécie. Precedente. (AC 29703720024010000, JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE
FRANCO, TRF1 - 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:17/01/2013 PAGINA:101.)

 

No caso em exame, embora o(a) recorrente sustente o oferecimento de
resistência pela Caixa à sua pretensão; em realidade não é o que se extrai dos autos, uma vez
que conforme se depreende da leitura da tese de defesa da CEF o levantamento da verba
retida a título de FGTS seria decorrente de ordem de bloqueio judicial realizada pela Justiça
Estadual, nos autos da ação de alimentos.

 

Outrossim, a própria CEF também esclareceu que o levantamento do valor
pleiteado pela parte Autora seria possível caso a ex-empregadora do Autor providenciasse a
retificação dos dados enviados por ela própria, após os esclarecimentos prestados pelo Juízo
Estadual.

 

No entanto, o Recorrente aduziu que seu ex-empregador COOPERATIVA
HABITACIONAL RECREIO ATLANTICO se encontra inativo, o que dificulta a retificação
dos seus dados enviados, via RAIS, em cumprimento da determinação emanada do Juízo
Estadual.

 

Sendo assim, em decorrência da decisão proferida pela Justiça Estadual, juntada
com a petição inicial, restar claro a inexistência de qualquer determinação judicial no tocante
à retenção de verba alimentar a título de FGTS, é cabível o levantamento dos valores retidos a
este título, ante à comprovação da dispensa sem justa causa, uma das hipóteses de
levantamento previstas na legislação de regência.
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No tocante ao pagamento de indenização por danos morais, toda a prova
produzida nos autos, pelo próprio Autor e pela CEF, é no sentido da existência de ato culposo
praticado pelo ex-empregador do Autor relativo ao preenchimento da RAIS, através da
informação equivocada acerca da necessidade de retenção do percentual de 30% a título de
verba alimentar da conta vinculada do FGTS.

 

Sendo assim, caso esteja comprovada a existência de ato ilícito praticado contra
o Autor se trata de fato de terceiro, estranho aos presentes autos, que deverá ser apurado na
seara da Justiça Estadual, por força da sindicabilidade da relação de direito material deduzida.

 

Com efeito, é manifestamente improcedente a pretensão indenizatória
formulada pelo Autor em face da CEF em razão da ausência de ato ilícito por ela praticado no
ato de bloqueio do levantamento do FGTS.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e dar-lhe parcial provimento para
determinar a liberação do valor do saldo de FGTS da conta vinculada do Autor relativo ao
vínculo empregatício com COOPERATIVA HABITACIONAL RECREIO ATLANTICO.

 

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, ante o Recorrente ter sido
vencedor.

 

Voto por conhecer o Recurso do Autor e dar-lhe parcial provimento a ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000207123v5 e do código CRC a1b24bb6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5006819-38.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IVA PEREIRA NASCIMENTO ANCESQUI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.  

Alega, em suas razões, dentre outros argumentos, que (i) a primeira parte do
parágrafo 4º do art. 201 da CF/1988 determina a preservação, em caráter permanente, do
valor real dos benefícios, sendo este o comando principal, remetendo, todavia, aos critérios de
observação da lei, aqui meramente coadjuvante, (ii)  o benefício ora aventado tem como
fulcro, estabelecido no art. 201, inciso I, da Constituição Federal de 1988, cobrir os eventos
de doença, invalidez, morte e idade avançada, que impossibilitam o trabalho e,
consequentemente, a percepção de seus frutos, (iii) seria a lei em análise uma excelente
coadjuvante se respeitasse a ordem constitucional de preservar o valor real dos benefícios,
porém, diferentemente, determinou a observância do INPC/IBGE como o índice oficial de
reajustamento dos benefícios previdenciários, o qual, por sua vez, não guarda o menor
comprometimento com a realidade dos beneficiários da previdência social, na sua grande
maioria idosos, (iv) ao observar o efetivo modelo de vida da pessoa idosa, o INPC não reflete
o real impacto econômico sobre o valor dos benefícios previdenciários, uma vez que os
fatores considerados observam aspectos de âmbito geral, (v) está-se, portanto, diante de uma
inconstitucionalidade material ou nomoestática, verificada no conteúdo do art. 41-A da Lei nº
8.213/1991, e (vi) compete ao juiz, nos termos do art. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, observando a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito,
decidir a questão atendendo, principalmente, aos fins sociais a que se dirige a lei (no caso
emergente o art. 201, § 4º da CF/1988), observando às exigências do bem comum. 

Contrarrazões de doc. 13 do Evento 10. 

VOTO

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, entendendo que a autora
não faria jus à revisão pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

(...) A parte autora almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 41-A
da Lei nº 8.213/91. Afirma que os índices de reajuste dos benefícios
previdenciários não foram suficientes para manter o poder de compra da renda
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mensal de seu benefício previdenciário. Pediu a condenação do INSS a
reajustar a renda mensal do seu benefício previdenciário com base no IPC-3i,
em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.

Não haverá nenhum prejuízo para o INSS em suprimir a oportunidade para
contestação, porque a sentença lhe será favorável. Ademais, na hipótese de a
parte autora interpor recurso contra a sentença, o INSS terá oportunidade de
aduzir toda a sua defesa nas contrarrazões ao recurso.

De acordo com Lei nº 11.430/2006, que deu a redação atual do artigo 41-A da
Lei nº 8.213/1991, o INPC-IBGE é o índice eleito para reajustar a renda
mensal dos benefícios previdenciários. A parte autora alegou que a inflação
apurada pelo INPC não corresponde à defasagem sofrida pelos aposentados,
uma vez que os fatores considerados na mensuração daquele índice observam
aspectos de âmbito geral. Argumentou que existe um índice específico, o IPC-
3i, que é mais apropriado para mensurar a evolução do custo de vida para
indivíduos com mais de 60 anos de idade, os quais correspondem à maior parte
do público-alvo da autarquia-ré. Ponderou que a União, ao legislar sobre o
índice aplicável ao reajuste dos aposentados, deveria ter respeitado o artigo 9º
do Estatuto do Idoso, segundo o qual “é obrigação do Estado garantir à pessoa
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade”, sendo que por “políticas sociais públicas” há de se entender
também os atos legislativos que afetam direta ou indiretamente as condições
sociais dos idosos. Dessa forma, o Estatuto do Idoso determina que não basta a
enumeração de um índice que reajuste de qualquer forma os benefícios dos
idosos, mas sim que traga um reajuste que se coadune com o aumento dos
preços e com a inflação, considerando-se a necessidade e direcionamento de
gastos dos idosos. Atribuiu à União responsabilidade civil pelo ato legislativo,
pois o Poder Legislativo, deixando de realizar estudos que possibilitassem a
substituição do INPC pelo IPC-3i, impediu a preservação do valor real dos
benefícios previdenciários.

A tese articulada na petição inicial é engenhosa e perspicaz, mas contraria a
jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. O Supremo Tribunal
Federal já firmou o entendimento de que a Constituição Federal delegou ao
legislador ordinário a competência para estipular os critérios de reajustes dos
benefícios previdenciários apropriados para lhes preservar o valor real.
Consequentemente, consolidou o entendimento de que os critérios de
preservação do valor real são aqueles definidos em lei e não podem ser
substituídos pelo Poder Judiciário.

“(...) A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR
REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases
permanentes, do valor real dos benefícios previdenciários tem, no próprio
legislador - e neste, apenas -, o sujeito concretizante das cláusulas fundadas
no art. 194, parágrafo único, n. IV, e no art. 201, § 4º (na redação dada pela
EC 20/98), ambos da Constituição da República, pois o reajustamento de tais
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benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de preservação de seu
quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente definidos em lei. -
O sistema instituído pela Lei nº 8.880/94, ao dispor sobre o reajuste
quadrimestral dos benefícios mantidos pela Previdência Social, não vulnerou a
exigência de preservação do valor real de tais benefícios, eis que a noção de
valor real - por derivar da estrita observância dos "critérios definidos em lei"
(CF, art. 201, § 4º, in fine) - traduz conceito eminentemente normativo,
considerada a prevalência, na matéria, do princípio da reserva de lei. O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ
LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO
ESTADO. -A reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente,
de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer
intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-
legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na
autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a
necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do
legislador. -Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado
constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador
positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ
161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à
imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no
âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos
pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não
dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo,
no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência
que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da
separação de poderes. (...)” (STF, RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello,
DJU 6-12-2002, p. 74)

A preservação do valor real dos benefícios previdenciários é assegurada pela
aplicação dos índices estabelecidos pela própria legislação previdenciária.
Falta respaldo para o Poder Judiciário substituir os indexadores escolhidos
pelo legislador para a atualização do valor dos benefícios previdenciários por
outros que o segurado considere mais adequados.

Por isso, descarto a pertinência de discutir a constitucionalidade da lei que
fixou o índice de reajuste dos benefícios previdenciários, bem como de avaliar
qual o índice mais adequado para tanto.

Se o legislador ordinário tem liberdade para estipular o critério de reajuste
definido pela lei é legítimo, fica prejudicada a alegação de que a renda mensal
do benefício previdenciário da parte autora está defasada.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. (...)
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A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/95), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do Supremo
Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p. 74).

Voto por conhecer o recurso da parte autora conhecido e no mérito negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência
judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251321v7 e do código CRC 1a5660c7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 5006567-35.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOEL LOPES MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente o pedido de reajuste da renda mensal de benefício previdenciário
com base no IPC-3i, em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.  

Alega, em suas razões, dentre outros argumentos, que (i) a primeira parte do
parágrafo 4º do art. 201 da CF/1988 determina a preservação, em caráter permanente, do
valor real dos benefícios, sendo este o comando principal, remetendo, todavia, aos critérios de
observação da lei, aqui meramente coadjuvante, (ii)  o benefício ora aventado tem como
fulcro, estabelecido no art. 201, inciso I, da Constituição Federal de 1988, cobrir os eventos
de doença, invalidez, morte e idade avançada, que impossibilitam o trabalho e,
consequentemente, a percepção de seus frutos, (iii) seria a lei em análise uma excelente
coadjuvante se respeitasse a ordem constitucional de preservar o valor real dos benefícios,
porém, diferentemente, determinou a observância do INPC/IBGE como o índice oficial de
reajustamento dos benefícios previdenciários, o qual, por sua vez, não guarda o menor
comprometimento com a realidade dos beneficiários da previdência social, na sua grande
maioria idosos, (iv) ao observar o efetivo modelo de vida da pessoa idosa, o INPC não reflete
o real impacto econômico sobre o valor dos benefícios previdenciários, uma vez que os
fatores considerados observam aspectos de âmbito geral, (v) está-se, portanto, diante de uma
inconstitucionalidade material ou nomoestática, verificada no conteúdo do art. 41-A da Lei nº
8.213/1991, e (vi) compete ao juiz, nos termos do art. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, observando a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito,
decidir a questão atendendo, principalmente, aos fins sociais a que se dirige a lei (no caso
emergente o art. 201, § 4º da CF/1988), observando às exigências do bem comum. 

Contrarrazões de doc. 12 do Evento 10. 

VOTO

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, entendendo que a
parte autora não faria jus à revisão pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

A parte autora almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 41-A da
Lei nº 8.213/91. Afirma que os índices de reajuste dos benefícios
previdenciários não foram suficientes para manter o poder de compra da renda
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mensal de seu benefício previdenciário. Pediu a condenação do INSS a
reajustar a renda mensal do seu benefício previdenciário com base no IPC-3i,
em substituição ao INPC, fixado pela Lei nº 11.430/2006.

Não haverá nenhum prejuízo para o INSS em suprimir a oportunidade para
contestação, porque a sentença lhe será favorável. Ademais, na hipótese de a
parte autora interpor recurso contra a sentença, o INSS terá oportunidade de
aduzir toda a sua defesa nas contrarrazões ao recurso.

De acordo com Lei nº 11.430/2006, que deu a redação atual do artigo 41-A da
Lei nº 8.213/1991, o INPC-IBGE é o índice eleito para reajustar a renda
mensal dos benefícios previdenciários. A parte autora alegou que a inflação
apurada pelo INPC não corresponde à defasagem sofrida pelos aposentados,
uma vez que os fatores considerados na mensuração daquele índice observam
aspectos de âmbito geral. Argumentou que existe um índice específico, o IPC-
3i, que é mais apropriado para mensurar a evolução do custo de vida para
indivíduos com mais de 60 anos de idade, os quais correspondem à maior parte
do público-alvo da autarquia-ré. Ponderou que a União, ao legislar sobre o
índice aplicável ao reajuste dos aposentados, deveria ter respeitado o artigo 9º
do Estatuto do Idoso, segundo o qual “é obrigação do Estado garantir à pessoa
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade”, sendo que por “políticas sociais públicas” há de se entender
também os atos legislativos que afetam direta ou indiretamente as condições
sociais dos idosos. Dessa forma, o Estatuto do Idoso determina que não basta a
enumeração de um índice que reajuste de qualquer forma os benefícios dos
idosos, mas sim que traga um reajuste que se coadune com o aumento dos
preços e com a inflação, considerando-se a necessidade e direcionamento de
gastos dos idosos. Atribuiu à União responsabilidade civil pelo ato legislativo,
pois o Poder Legislativo, deixando de realizar estudos que possibilitassem a
substituição do INPC pelo IPC-3i, impediu a preservação do valor real dos
benefícios previdenciários.

A tese articulada na petição inicial é engenhosa e perspicaz, mas contraria a
jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. O Supremo Tribunal
Federal já firmou o entendimento de que a Constituição Federal delegou ao
legislador ordinário a competência para estipular os critérios de reajustes dos
benefícios previdenciários apropriados para lhes preservar o valor real.
Consequentemente, consolidou o entendimento de que os critérios de
preservação do valor real são aqueles definidos em lei e não podem ser
substituídos pelo Poder Judiciário.

“(...) A INTERVENÇÃO DO LEGISLADOR NA DEFINIÇÃO DO VALOR
REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. - A manutenção, em bases
permanentes, do valor real dos benefícios previdenciários tem, no próprio
legislador - e neste, apenas -, o sujeito concretizante das cláusulas fundadas
no art. 194, parágrafo único, n. IV, e no art. 201, § 4º (na redação dada pela
EC 20/98), ambos da Constituição da República, pois o reajustamento de tais
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benefícios, para adequar-se à exigência constitucional de preservação de seu
quantum, deverá conformar-se aos critérios exclusivamente definidos em lei. -
O sistema instituído pela Lei nº 8.880/94, ao dispor sobre o reajuste
quadrimestral dos benefícios mantidos pela Previdência Social, não vulnerou a
exigência de preservação do valor real de tais benefícios, eis que a noção de
valor real - por derivar da estrita observância dos "critérios definidos em lei"
(CF, art. 201, § 4º, in fine) - traduz conceito eminentemente normativo,
considerada a prevalência, na matéria, do princípio da reserva de lei. O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ
LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO
ESTADO. - A reserva de lei constitui postulado revestido de função
excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas,
quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-
legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na
autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a
necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do
legislador. - Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado
constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador
positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ
161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à
imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no
âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos
pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não
dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo,
no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência
que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da
separação de poderes. (...)” (STF, RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello,
DJU 6-12-2002, p. 74)

A preservação do valor real dos benefícios previdenciários é assegurada pela
aplicação dos índices estabelecidos pela própria legislação previdenciária.
Falta respaldo para o Poder Judiciário substituir os indexadores escolhidos
pelo legislador para a atualização do valor dos benefícios previdenciários por
outros que o segurado considere mais adequados.

Por isso, descarto a pertinência de discutir a constitucionalidade da lei que
fixou o índice de reajuste dos benefícios previdenciários, bem como de avaliar
qual o índice mais adequado para tanto.

Se o legislador ordinário tem liberdade para estipular o critério de reajuste,
fica prejudicada a alegação de que a renda mensal do benefício previdenciário
da parte autora está defasada.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.
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A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº
9.099/1995), por estar em consonância com o entendimento desta Turma Recursal e do
Supremo Tribunal Federal (RE 322.348 AgR/SC, Min. Celso de Mello, CJU 6-12-2002, p.
74).

Voto por conhecer o recurso da parte autora conhecido e no mérito negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência
judiciária gratuita.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251395v5 e do código CRC 91d2fe87.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:11
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RECURSO CÍVEL Nº 0000546-09.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: PEDRO MALVERDI PONTARA (AUTOR)

RECORRENTE: ANA PAVESI PONTARA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE
SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. DEPENDENCIA
ECONOMICA DOS GENITORES NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AUXÍLIO
FINANCEIRO PRESTADO PELO SEGURADO ATRAVÉS DO TRABALHO NA
LAVOURA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEPENDENCIA ECONOMICA.
BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença
que julgou improcedente a ação de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de
ausência de dependência econômica da autora em relação ao filho falecido.

 

Aduz a parte autora, em síntese, que embora todos da família trabalhassem na
roça e que o instituidor se tornou o principal mantenedor, em virtude da idade avançada dos
Autores, sendo que o trabalho do falecido era essencial para a produção rural e
consequentemente para a composição da renda da família. 

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

À luz do art. 16 da Lei 8.213/1991, o direito do benefício previdenciário aos
pais em virtude da morte do(a) filho(a) depende da comprovação efetiva da dependência
econômica daqueles em relação ao segurado(a) falecido(a). Ou seja, a condição de
dependência econômica da mãe do segurado(a) falecido(a), para fins de recebimento
de pensão por morte, não é presumida e deverá ser provada.
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No caso, discute-se a existência ou não de dependência econômica dos autoes
para com seu filho falecido, para fins de concessão do benefício de pensão por morte.
Compulsados os autos, observa-se que o falecido residia com os pais e veio a óbito em
31/05/2017, quando contava com 30 anos de idade.

 

O pedido administrativo de pagamento de pensão por morte foi indeferido pelo
INSS sob a alegação de falta de qualidade de dependente, sendo que a sentença possuiu a
seguinte conclusão:

 

“(...) PEDRO MALVERDI PONTARA e ANA PAVESI PONTARA pediram a
condenação do INSS a conceder pensão por morte (NB 179.613.450-0) desde a data do
requerimento administrativo (DER 11/07/2017 - fl. 34). Alegaram o óbito do filho, André
Pavesi Pontara, ocorrido em 31/05/2017.

 

Os pais podem ser beneficiários do Regime Geral de Previdência Social na
condição de dependentes do segurado, mas precisam comprovar a efetiva dependência
econômica. A dependência econômica do pai em relação ao filho não pode ser presumida (art.
16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). A fim de comprovar a dependência econômica, foram
apresentados os seguintes documentos: contrato de comodato agrícola do falecido celebrado
com o pai, em 2010 (fl. 37). Os demais documentos apresentados são o contrato de conta
poupança em nome do falecido e de seu pai, junto ao BANCOOB (fls. 38/43); ficha de
atualização cadastral junto à Secretaria de Estado da Fazenda em nome do falecido, no ano de
2014 (fl. 44); carteira de filiação do falecido junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais com
admissão em 2010, na condição de lavrador comodatário (fl. 45).

 

No caso, referidos documentos apenas indicam que o falecido trabalhava na
propriedade do pai, não havendo qualquer comprovação documental referente à alegada
dependência econômica. Além disso, a declaração de fl. 49 se equipara à prova testemunhal,
não servindo como início de prova material. Assim, não há nenhum documento apto a formar
início de prova material de dependência econômica.

 

A dependência econômica, porém, pode ser demonstrada com prova
exclusivamente testemunhal. A lei só exige início de prova material para comprovação de
tempo de serviço (art. 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91), e não para evidenciar a qualidade de
dependente para fins previdenciários. Entendimento uniformizado na Turma Nacional de
Uniformização (PEDILEF 2003.61.84.104242-3/SP, Rel. Juíza Fed. Joana Carolina L.
Pereira, DJ 7/7/2009; PEDILEF 2006.38.00.722087-6, Rel. Vladimir Vitovsky, julgado em
29/2/2012) e na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AGRESP 886.069, Rel.
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Arnaldo Lima, DJE 3/11/2008) no sentido de que não se exige início de prova material para
comprovação da dependência econômica de mãe em relação ao filho para fins de obtenção de
pensão por morte

 

Foi realizada audiência.

Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

 

PEDRO MALVERDI PONTARA e ANA PAVESI PONTARA (AUTORES)

 

Que o filho falecido era solteiro e moravam juntos; que o André nunca tinha
saído da casa dos pais; que tinha contrato de comodato com o filho falecido; que é
aposentado, sendo que a esposa Ana Malverdi também é aposentada; que o filho chegou a
requerer beneficio de auxílio doença; que o filho tinha câncer.

 

JOSÉ LUIZ TEZOLIN (TESTEMUNHA DA PARTE AUTORA)

 

Que conhece o Pedro e sua esposa e eles trabalham na roça; que a roça pertence
a Pedro; que o André trabalhava na roça do seu pai; que o Pedro produzia pimenta do reino.

 

LUIZ PASTORINI BOTAZINI (TESTEMUNHA DA PARTE AUTORA)

 

Que conhece o Pedro e a sua esposa e conhecia o filho; que ambos trabalham na
agricultura; que o André ajudava muito os seus pais antes de falecer.

 

Consta nos autos a informação de que os autores são aposentados como
segurados especiais e recebem um salário mínimo cada um, tendo o autor se aposentado em
2015 e a autora em 2008 (fl. 82). Quanto ao trabalho exercido pelo falecido, apenas restou
comprovado que o mesmo trabalhava na propriedade pertencente a seu pai, o que não indica a
dependência do pai em relação ao filho.
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Assim, apesar da informação dos autores no sentido de que dependiam
economicamente do filho e que o mesmo nunca teria saído de casa ou trabalhado fora ou
mesmo constituído família, constato que não há relação de dependência econômica
comprovada, sendo que o valor do benefício que o falecido recebia (fl. 106) era inferior à
soma das aposentadorias dos pais, os quais já estavam aposentados na data do falecimento do
filho.

 

Na data do óbito, os autores não comprovaram que dependiam da renda do
filho.

 

A dependência econômica só se configura quando o instituidor da pensão
contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente, quando a assistência
financeira prestada pelo segurado falecido seja imprescindível para garantir a subsistência do
dependente.

 

Se a cessação da assistência financeira apenas reduz o padrão de vida do
assistido, sem comprometer decisivamente a manutenção da subsistência, não há dependência
econômica, mas mero auxílio financeiro. Assim, considero que não restou provada a
dependência econômica. A parte autora não tem direito à pensão por morte.

 

Dispositivo

 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

 

Restou comprovado que todos os componentes do núcleo familiar trabalhavam
na roça e o pagamento era feito de forma integral por todo o serviço realizado, uma vez que
estava em vigor contrato de comodato agrícola. Assim, não havia separação entre a renda do
filho e dos pais, de modo que a família toda recebia em conjunto pelo trabalho realizado,
motivo pelo qual não é possível afirmar que a subsistência dos autores dependia da renda do
labor exercido pelo falecido, que sequer foi quantificada nos autos.

 

Ademais, também restou comprovado que os pais sempre trabalharam e que o
filho os ajudava no serviço da roça, circunstância que torna improvável a comprovação de
dependência econômica do casal em relação ao falecido filho, já que todos da família
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trabalham e, em tese, auferem renda, não havendo comprovação de que os pais dependiam do
trabalho ou das economias do falecido - até porque o valor do pagamento não era rateado
entre os membros da família.

 

 

     Deste modo, sendo estes os fatos comprovados nos autos, ressalto, por
oportuno, que dependência econômica não se confunde com ajuda financeira.

 

 

Ao contrário, a situação comprovada nos autos é de que o filho falecido
colaborava no labor da lavoura, mas tal auxílio não pode ser considerado como essencial para
a subsistência da família, de modo que o incremento dos meios de sobrevivência dos autores
não pode ser tido como indispensável, embora propicie maior conforto.

 

Resta comprovado que a atividade agrícola era desenvolvida na mesma
propriedade rural, juntamente com os pais. Contudo, em virtude do instituidor sofrer de
enfermidade que provavelmente o afastou do trabalho muito tempo antes de seu óbito, seria
mais fácil concluir o contrário, ou seja, que o filho falecido dependia dos pais para sobreviver,
em seus últimos momentos de vida.

 

 

         Por estes fundamentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO da parte autora, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

 

Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa,
mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do §3º, art.
98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença.

 

Voto por conhecer o Recurso e negar provimento.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000242474v3 e do código CRC 6fc8dfce.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO CÍVEL Nº 5012087-10.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA BUZATO SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE - ÓBITO OCORRIDO EM
15/06/2016 -  ÚLTIMO RECOLHIMENTO RELATIVO À COMPETÊNCIA DE 05/1991
- PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO EM 16/06/1992 - REQUISITOS NÃO
CUMPRIDOS PARA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA OU PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE MANUTENÇÃO
DA QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR POR OCASIÃO DO ÓBITO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, requerido administrativamente em
12/07/2016, em razão do falecimento de seu esposo, o Sr. Lucionildo Jorge dos Santos,
ocorrido em 15/06/2016.

 

Sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada, tendo em
vista que foram cumpridos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, uma vez que
o instituidor era segurado obrigatório do RGPS e apenas se encontrava em débito com a
autarquia previdenciária, à época do seu óbito.

 

Não foram apresentadas contrarrazões.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O benefício da pensão por morte pressupõe o cumprimento dos seguintes
requisitos: a) a morte do instituidor; b) a manutenção da qualidade de segurado no momento
do óbito; c) a comprovação da qualidade dependente do beneficiário, e, ainda, d) quando
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ascendentes, a prova da dependência econômica.

 

O óbito de Lucionildo Jorge dos Santos, ocorrido em 15/06/2016, está
demonstrado por meio da Certidão de Óbito acostada aos autos, sendo ademais fato
incontroverso nos autos. A autora era casada com o falecido, conforme Certidão de
Casamento, presumindo-se, assim, a dependência econômica em relação ao instituidor.

 

Contudo, ao que se colhe da tela do CNIS, o último vínculo empregatício do
falecido cessou em 11/05/1991, efetuando, posteriormente, apenas recolhimentos
previdenciários post mortem.

 

 Em sua exordial, a própria autora alega que o de cujus exercia a atividade de
construtor autônomo, mais precisamente como “Mestre de Obras”.

 

Assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

 (...) V - comocontribuinte individual:

(...) h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

 

Desse modo, observa-se que o falecido era considerado segurado obrigatório do
RGPS, na qualidade de contribuinte individual, não havendo outras contribuições antes do
seu óbito.

 

 Também não há qualquer informação ou documento médico que aponte
existência de incapacidade laboral que ensejasse a concessão do benefício de auxílio-doença.
Não foram cumpridos, ainda, os requisitos exigidos para a prorrogação do período de graça
ou mesmo o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria.
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Portanto, o instituidor não possuía qualidade de segurado na data do óbito,
ocorrido em 15/06/2016, não sendo devido o benefício de pensão por morte.

 

Desta forma, nenhum reparo há a ser feito na sentença recorrida, que deve ser
integralmente mantida.

 

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso pelos motivos expostos, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de
origem.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa, valor este que terá sua exigibilidade suspensa, haja
vista tratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça.

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem.

 

 É como voto.

 

Voto por conhecer o Recurso Inominado da parte Autora e negar provimento a
ele.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000237985v4 e do código CRC 9f2df0f1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 0023810-95.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOCELY GALDINO PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES (doc. 50 do Evento 82) alegando, em síntese, que a decisão
embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o vínculo trabalhista
(relação de emprego) até o falecimento do instituidor do benefício previdenciário requerido, o
qual se iniciou em 2/8/2008.

VOTO

A decisão embargada entendeu que a parte autora não teria comprovado os
requisitos para a concessão de pensão por morte sob os seguintes fundamentos:

(...) A parte autora, em recurso, afirma veementemente que o seu filho
contribuía com as despesas do lar. As testemunhas ouvidas em juízo também
informaram que falecido contribuía com as despesas da casa. Entretanto, o
auxílio financeiro prestado pelo filho não significa que a autora dependesse
economicamente dele, uma vez que é certo que o filho solteiro, que mora com
seus pais, ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção.

Com efeito, é importante destacar que o instituidor tinha apenas 20 anos de
idade, à época do óbito, e se encontrava desempregado desde março de 2008,
tendo recentemente ingressado no mercado de trabalho, o que revela a ausência
de habitualidade da renda por ele auferida.

Como a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar provas em
sentido contrário à situação fática descrita, a sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos. (...)

De fato, como se observa, o filho da autora faleceu em 13/5/2009 e o espelho do
CNIS apresentado sinaliza que, desde 2/5/2008, ele mantinha vínculo empregatício com a
empresa Modelo Prestação de Serviços e Conservação Ltda., uma vez que não há a "data-
fim" do contrato de trabalho. Todavia, o exercício de atividade empregatícia, por si só, não é
suficiente para demonstrar a relação de dependência da mãe, ora embargante, com relação ao
filho falecido. 

O acórdão embargado foi bem claro ao expor que "o auxílio financeiro prestado
pelo filho não significa que a autora dependesse economicamente dele, uma vez que é certo
que o filho solteiro, que mora com seus pais, ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator

Data da Sessão: 15/08/2019
Pauta: 142



05/09/2019 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 677/726

0023810-95.2017.4.02.5050 500000254946 .V8 JES10515© JES10683

própria manutenção". 

 A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art. 1.023 do
CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem
somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração opostos pelo autor e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000254946v8 e do código CRC 7f51cf49.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0039789-34.2016.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: IZIDORA DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA ALICE BRINHOSA (RÉU)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COISA
JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO AO DIREITO À PERCEPÇÃO POR
MORTE DE EX-CONJUGE. ATRASADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 74 DA LEI
8.213/91. BENEFICIO DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE À ESPOSA
SEPARADA JUDICIALMENTE E DESDOBRADO POR FORÇA DA SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO INSS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA

 

Trata-se de recurso interposto pela Autora e pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente o pedido de pensão por morte à parte autora, IZIDORA DA SILVA, tendo
em vista a comprovação da união estável com a falecido PAULO MAFRA.

 

 A sentença determinou que o beneficio, recebido pela 2ª ré SONIA ALICE
BRINHOSA, na qualidade de ex esposa separada judicialmente e também companheira, fosse
desdobrado, condenando a autarquia a pagar as prestações em atraso, desde a data do
requerimento administrativo da parte Autora, em 21/10/2014.

 

Em suas razões recursais, a parte Autora que não houve formação de coisa
julgada material em razão da sentença proferida pela Justiça Federal de Santa Catarina, que
reconheceu o direito da co-ré, SONIA ALICE BRINHOSA, como companheiro do
instituidor, uma vez que a parte Autora não integrou a lide, razão pela qual pugna pela
exclusão do pagamento realizada à co-ré, com o pagamento integral da pensão por morte à
parte Autora.

 

Insurge-se a autarquia ré no tocante à caracterização da parte autora como
dependente do falecido para fins previdenciários como companheira. Requer, ainda, a reforma
na sentença no que tange ao pagamento dos valores atrasados, uma vez que já pagou a
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totalidade a 2ª ré.

 

É o relatório. Decido

VOTO

Uma vez provada a união estável, a lei assegura ao companheiro (a) o direito de
obter a pensão por morte, independentemente de designação expressa na Autarquia
Previdenciária.

É de se ressaltar, ainda, que, nos termos do artigo 16, §4° da Lei nº 8.213/91, a
dependência econômica do companheiro (a) é presumida. O Decreto n.º 3.048/99 no seu art.
16, § 5. º, dispõe que “considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha
união estável com o segurado ou segurada”.

 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 226, § 3º, diz que “Para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

 

Tal dispositivo, por sua vez, foi regulamentado pela Lei nº 9.278/96, art. 1º: Há
nos autos notícia de indeferimento do requerimento administrativo feito em 21/10/2014, sob o
argumento de falta da qualidade de dependente.

 

 Não há dúvida quanto à qualidade de segurado do falecido instituidor
da pensão, vez que este, quando do óbito, encontrava-se aposentado, além de ser instituidor
da pensão paga à 2ª ré, Sonia Alice, de quem era separado judicialmente e teria retornado a
convivência meses antes do óbito.

 

De fato, há formação de coisa julgada material em favor da 2ª. Ré, em razão de
sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a sua qualidade de companheira do
instituidor, em razão do retorno do mesmo ao lar conjugal no Município de Blumenau/SC,
alguns meses antes do óbito ocorrido em 15/08/2012.
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No entanto, a sentença ora recorrida, em contra-ponto, houve por reconhecer a
permanência da união estável entre a parte Autora e o instituidor, no Estado do Espírito
Santo, malgrado o óbito tenha ocorrido em outro estado federativo, nos seguintes termos:

“(...) Assim, atualmente o benefício pensão por morte tem como único
dependente ativo a corré (NB 177.169596-7; DIB 1.9.2016).

Pois bem, como já dito em decisão anteriormente proferida, essa coisa julgada
da ação que tramitou no Juízo Federal também não pode obstar a pretensão ora deduzida pela
autora, a qual não integrou a lide e, consequentemente, não pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa.

Em outra visada, impõe-se esclarecer que também não é possível que o
resultado desta demanda desconstitua o vínculo previdenciário estabelecido em anterior
demanda entre a corré e o INSS, sob pena de indevida revisão do julgado anterior e
desrespeito à coisa julgada.

Em síntese, não é possível que esta demanda implique no efeito jurídico de
excluir a corré do rol de dependentes. Mas também não se pode processualmente obstar a
eventual inclusão da autora neste rol, em concorrência com a corré, caso haja elementos
suficientes para corroborar o direito material alegado.

Isso significa, em outra leitura, que o interesse da corré em comprovar, nesta
demanda, a relação de união estável com o de cujus até o óbito (questão prejudicial) se limita
ao proveito jurídico de obstar o reconhecimento da qualidade de dependente da autora e a
divisão da pensão por morte. A resolução dessa questão prejudicial em desfavor da corré não
afastaria sua qualidade de dependente, por força da coisa julgada proferida pela Turma
Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina.

Com esses esclarecimentos processuais, impõe-se deslindar, à luz das provas
produzidas nesta demanda, a questão prejudicial referente a com quem o segurado Paulo
Mafra mantinha união estável à época do óbito, em 15.8.2012.

Como visto, a autora afirma ter mantido uma convivência conjugal com o de
cujus por mais de 15 (quinze) anos até o seu óbito, sem ter havido qualquer separação do
casal.

Por outro lado, a corré afirma que, em junho de 2012, o falecido, que morava no
Espírito Santo desde a separação judicial deles, ocorrida em 1997, resolveu se separar da
autora e residir em Blumenau, momento em que retomaram o relacionamento amoroso e
recomeçaram a vida em comum, até o óbito.

Nota-se, portanto, haver conflito entre os quadros fáticos afirmados pela autora
e pela corré, pois ambas alegam ter mantido união estável até o óbito.

Pelo que se extrai dos autos, o falecido era aposentado por invalidez, natural de
Blumenau/SC, e possuía 59 anos de idade na data do óbito. Tinha quatro filhos com a corré,
todos já maiores de idade, e dela era separado judicialmente desde 23.10.1997 (divórcio do
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casal ocorrido em 9.5.2011). A partir de 1997, o falecido passou a morar no Espírito Santo,
onde exercia a profissão de garçom. A causa de sua morte foi neoplasia de próstata avançada.

Para reforçar o material probatório, foi realizada audiência de instrução, com
tomada de depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas, conforme se segue:

Depoimento pessoal da autora, Izidora da Silva: conheceu Paulo em 1996 e
logo foram moram juntos; ele era separado e chegou de Santa Catarina; viveram em Divino
Espírito Santo, em Vila Velha, e depois foram morar em Cristóvão Colombo; a convivência
foi até o óbito em 2012; também moraram em Blumenau por volta de 2002 a 2003; em 2011,
foram a Blumenau visitar a mãe de Paulo; conheceu Sônia quando morou em Blumenau;
Paulo foi sozinho em junho/2012 visitar a mãe em Blumenau, ocasião em que descobriu que
ela havia falecido, tendo passado mal naquela cidade, onde veio a óbito; a autora não o
acompanhou em Blumenau porque também estava doente; autora ligou para o celular dele e
Sônia atendeu, informou do óbito e pediu para autora contribuir com as despesas do funeral;
Natan morava com a mãe; Paulo mandava dinheiro para o Natan; não sabe se ele mandava
dinheiro para a Sônia; quando a filha de Paulo, Jane, casou, ele foi a Blumenau sozinho, em
viagem rápida de um final de semana, mas a autora não foi por problemas financeiros;
conviveu com Paulo durante 15 anos e 8 meses; nunca se separaram; as roupas do Paulo
ficaram com a autora; os filhos da autora moravam em casa própria; em 2012, mudaram
para o Soteco, para uma casa da filha  da autora, chamada Luciene; Paulo nunca alugou
kitnet, nem morou sozinho; Paulo fumava e bebia, chegou a parar de beber, mas continuou
fumando; ficou sabendo que Paulo se instalou na casa da corré quando estava acamado em
Blumenau.

Depoimento pessoal da corre, Sônia Alice Brinhosa: confirmou, com correções,
o depoimento transcrito à fl. 251 (contido no voto proferido pela Turma Recursal de Santa
Catarina); em 1997, Paulo se mudou para o ES quando o Natan tinha 2 anos; Natan nasceu
em 1993; quando Natan tinha 5 anos, Paulo foi visitá-lo em Blumenau; ele não mais morou
em Blumenau depois que se mudou para o ES; a informação de que “foi para o Espírito
Santo por volta de 2005 e já tinha câncer, a princípio, curado” não está correta; Paulo falou
que tinha vontade de voltar com a família; a mãe de Paulo faleceu por problemas do coração
em maio/2012; Paulo não foi a Blumenau para ver a mãe; ele estava bem de saúde; conviveu
com Paulo durante 2 meses, desde que ele voltou a Blumenau e faleceu; ele ficou duas
semanas internado; não conversava com Paulo sobre o relacionamento com Izidora; Paulo
se instalou na casa da corré; a mãe de Paulo morava em Balneário de Camboriú; Paulo
pouco visitava a mãe em Santa Catarina; Paulo foi visitar Natan em sua primeira comunhão,
e na ocasião ele ficou na casa de um irmão; Paulo trabalhava como garçom no ES; a
operadora telefônica do Paulo era TIM; ele tinha câncer de próstata; ele tomava muitos
medicamentos para a saúde; a corré buscava remédios na clínica; não sabia o estágio da
doença do Paulo; Paulo procurou hospital em Blumenau e fez tratamento tomando remédios,
mas não fez quimioterapia ou radioterapia, porque já tinha feito esses tratamentos no ES;
conheceu a autora anteriormente e sabia que Paulo teve relacionamento com ela; Paulo
comentou que não mais mantinha relacionamento com a autora em junho/2012; a depoente
trabalhava como cozinheira, e na época trabalhava no período das 8h às 16h.
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Testemunha Clovis Lopes de Oliveira: conhece a autora desde o final da década
de 2000; na época, ela morava no Soteco, com o Paulo, em casa alugada; ficou sabendo do
óbito através da autora; Paulo foi a Blumenau duas vezes, na primeira para visitar a mãe, na
segunda para dar continuidade ao tratamento de saúde; depoente é agente de viagem e
cuidou da passagem do Paulo; não ficou sabendo de rompimento no relacionamento de
Paulo com a autora; quando Paulo chegou a Blumenau, ele ficou sabendo que a mãe tinha
falecido; não sabe dizer porque ele não voltou de imediato; não conhece Sônia Alice; Paulo
estava acometido de câncer; não sabe se Paulo estava fazendo tratamento de quimioterapia
ou radioterapia; não se recorda se Paulo comprou passagem de ida e volta para Blumenau;
depoente mora no bairro Soteco, e autora morava perto, em casa alugada; não sabe se
autora foi morar com a filha; via Paulo quase semanalmente e saberia se eles tivessem se
mudado para morar com a filha; conhece Luciene, filha da autora, e a autora e Paulo nunca
moraram com ela.

Testemunha Maria Castello Guss: confirma o depoimento de fl. 155 (ev. 20,
doc. 04, fl. 32); Paulo faleceu em Santa Catarina; Paulo falou que iria visitar a mãe; na
época, ele fazia tratamento no hospital Santa Rita; ele não terminou o relacionamento com a
autora; eles foram morar com a filha da autora, Luciene, por volta de 2011 ou 2012, porque
o Paulo não estava bem; Paulo não morou em kitnet; quando ele foi para Blumenau, Paulo
morava com a filha da autora, Luciene; Paulo era aposentado.

Testemunha José Leonides Pereira: conhece a Sônia há 20 anos, e na época ela
era casada com Paulo; não se recorda quando eles se separaram, Paulo ficou um tempo em
SC, depois foi para outro Estado; voltou a reencontrar Paulo quando ele se mudou para SC
para morar com a Sônia; Paulo foi morar na casa da Sônia; não sabe se Paulo foi visitar a
mãe; eles convieram durante 3 ou 4 meses; ficou sabendo que ele tinha câncer de próstata;
depoente foi duas vezes na casa da Sônia, e o Paulo não estava acamado; chegou a jantar
com o casal, no apartamento em que eles moravam; não soube explicar porque ele falou em
outro depoimento que Paulo havia voltado para Blumenau há um ano (ev. 32, fl. 18); não
soube explicar porque ele falou em outro depoimento que Paulo não estava doente quando
foi jantar no apartamento deles (ev. 32, fl. 18).

Testemunha Mário Mafra: é irmão do Paulo; eles ficaram separados durante
15 anos; Paulo foi morar no ES; nunca foi visitar o irmão no ES; Paulo foi a Blumenau
algumas vezes em visita; em 2012, Paulo tinha voltado para a Sônia; Paulo não foi para
visitar a mãe, porque ela já tinha falecido e Paulo sabia dessa informação; ele se instalou de
imediato na casa da Sônia quando chegou em Blumenau; eles convieram pouco tempo, por
uns 5 meses; ele tinha câncer; antes de ir a Blumenau, Paulo comentou por telefone com o
depoente, informando que estava separado da autora, que ela tinha ido morar com os filhos,
e ele ficou sozinho numa kitnet; sua mãe faleceu em maio/2012, e Paulo chegou logo depois;
ele relatou que em 2012 não tinha ninguém o acompanhando no ES em seu tratamento;
Paulo dormia no quarto com a Sônia; Paulo ficou internado durante 15 dias antes do óbito;
Paulo foi a Blumenau de mudança, com todos os pertences.

A despeito das costumeiras contradições entre os depoimentos das testemunhas
trazidas por cada parte, entendo haver elementos probatórios suficientes para reconhecer que
o óbito ocorreu ainda na constância do relacionamento que o de cujus mantinha com a autora.
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Pelos prontuários médicos juntados no evento 131, o último atendimento do
falecido no Hospital Santa Rita de Cássia (Estado do Espirito Santo) ocorreu em 06.06.2012,
próximo à viagem a Blumenau, cerca de dois meses antes do óbito (15.08.2012). Logo, não
procedem as afirmações de testemunhas no sentido de que a alegada união com a corré, em
retomada de relacionamento, durou mais que dois meses.

Nesses relatórios médicos, constam também informações (“consulta social”),
datado de junho de 2006, que o falecido tinha 4 (quatro) filhos, que residiam em Santa
Catarina; ele residia no Espírito Santo há 10 (dez) anos; tinha uma companheira aqui e vivia
em união estável com ela há dez anos. Nas anotações de enfermagem, datada de maio de
2011, consta a parte autora como sua acompanhante.

Ainda quanto aos prontuários médicos, nota-se que os mais recentes deles
retratam que, em 2012, o extinto já apresentava dor não controlada e fazia uso de alta dose de
morfina, em razão de ser portador de câncer de próstata com metástases ósseas, ou seja, já
demonstrava o estado avançado da doença que deu causa ao óbito (ev. 131, doc. 01, fl. 74).

Destaque-se, ainda, o registro de que, em 06.06.2012, o de cujus esteve na
farmácia do hospital com a pretensão de adiantar a medicação, usando como argumento a
justificativa de que iria viajar, não que iria se mudar (ev. 131, doc. 01, fl. 13).

Dessa forma, é correto afirmar que em junho/2012 o de cujus ainda estava
estabelecido no Espírito Santo e que já estava com seu quadro clínico bem deteriorado.

Esse cenário estabelecido a partir da prova documental permite uma integração
mais harmônica com as versões expostas pelas testemunhas da autora, no sentido de que as
circunstâncias fáticas indicavam a permanência do relacionamento entre ela e o de cujus.

Ademais, impende consignar que o curto tempo, de cerca de dois meses, entre a
ida do de cujus a Blumenau e o seu falecimento revela-se insuficiente, no caso concreto, para
permitir afirmar que ele havia, de fato, resolvido encerrar o relacionamento de anos que
mantinha com a autora, e retomar a convivência, há muito encerrada, com a corré.

Esse tempo de dois meses, na condição de saúde que o de cujus apresentava,
torna prematura e açodada a conclusão de que ele e a corré mantinham um relacionamento
caracterizado pela continuidade, publicidade e durabilidade. Não é possível, portanto, afirmar
que o falecido, já bem debilitado e com a doença em estádio avançado, viajou para Blumenau
com intuito de definitividade, para recomeçar uma vida conjugal com a corre, e não para
visitar sua família, já eu todos moravam lá.

Na verdade, analisando-se as circunstâncias temporais e a condição pessoal
do de cujus, a conclusão é a de que essas características de continuidade, publicidade e
durabilidade ainda eram mantidas em relação à convivência com a autora.

Nota-se, ainda, do depoimento da corré, que ela nem tinha conhecimento que
o de cujus era aposentado por invalidez; ainda, informou que ele procurou tratamento médico
em Blumenau, mas não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar tal situação.
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Portanto, há nos autos fartos documentos a ensejar o acolhimento da existência
da união estável da parte autora com o falecido; documentos comprovando endereços
semelhantes, contrato de locação de imóvel residencial próximo ao óbito; prontuários
médicos informando a condição de companheira e acompanhante da autora, corroborados por
prova testemunhal coerente e segura, não havendo dúvidas, desse modo, acerca da
convivência more uxorio.

Sendo assim, diante dos elementos de provas, concluo restar devidamente
demonstrada a existência de um relacionamento amoroso entre a autora e o falecido, existente
há quinze anos até o momento do óbito, caracterizado pela publicidade, continuidade e
durabilidade, com o intuito familiae, nos termos do art. 1.723, do Código Civil.

Comprovada a existência de união estável, a morte e a qualidade de segurado do
instituidor, a parte autora faz jus à pensão por morte, na qualidade de companheira, em
concorrência com a corré, Sônia Alice Brinhosa.

O presente provimento, conforme premissas anteriormente firmadas, não deve
implicar em exclusão da corré do rol de dependentes da pensão derivada do óbito de Paulo
Mafra.

O termo inicial do benefício deverá ser fixado a partir da DER, em 21.10.2014,
para fins de recebimento dos retroativos referentes à cota da autora.

Dispositivo:

Pelo exposto, resolvo o mérito da demanda, julgando procedente o
pedido (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a incluir a autora como dependente do de
cujus Paulo Mafra, em concorrência com a corré Sônia Alice Brinhosa, para fins de
recebimento da cota do benefício pensão por morte, desde a DER, em 21.10.2014 (NB
170.588.841-8), tendo em vista o reconhecimento de união estável por 15 anos, até o óbito.
(...)”

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que resta incontroverso a existência de união
estável entre a parte Autora e o instituidor, tendo em vista que o Réus não ofereceram
impugnação recursal quanto a este ponto.

 

Sendo assim, passo à análise do pedido autoral de pagamento integral da pensão
por morte à parte autora e por via de consequência, o cancelamento do benefício pago à co-ré,
Sra. Sonia Alice.
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A sentença ora recorrida reconheceu a existência de coisa julgada material em
relação ao direito à percepção de pensão por morte à 2ª. Ré, haja vista a sentença proferida
pelo Juízo Federal de Blumenau/SC, confirmado em Turma Recursal/SC, acerca da existência
de união estável entre o casal, à época do óbito, tendo em vista o retorno da sociedade
conjugal, alguns meses antes do óbito, em 16/08/2012, em Blumenau/SC, cidade natal do
instituidor.

 

Realmente, não há de se cogitar a existência de coisa julgada material em
relação à parte Autora, uma vez que não foi parte da lide previdenciária acima analisada.

 

Contudo, restou sedimentado o direito da co-ré à percepção da pensão por
morte, em igualdade de condições com outros dependentes da mesma categoria, o que não
prejudicou à análise do pedido judicial formulado pela parte Autora nos presentes autos.

 

Por último, cumpre ressaltar que as demais ações judiciais noticiadas pela parte
Autora em sede de recurso não tiveram o condão de caracterizar a formação da coisa julgada
material no tocante ao pedido de união estável, uma vez que somente veiculadas a pretensões
reconhecidas pela Justiça Estadual e por conseguinte, sem a natureza previdenciária.

 

Portanto, correto o desdobramento da pensão, valendo destacar que resta
observado o direito à percepção da pensão por morte da 2ª. Ré, em consonância com o
julgado pela Justiça Federal de Santa Catarina.

 

Quanto ao pagamento dos valores atrasados, a sentença também não merece
reparo.

 

Dispõe o artigo 74 da Lei 8.213/91:

 

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
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III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

 

Verifico que o requerimento foi feito em 21/10/2014, portanto fora do trintídio
legal já que o óbito ocorreu em 15/08/2012, havendo, de modo que a pensão é devida a contar
da data do requerimento administrativo.

 

         Tal está na Lei 8.213/91, de modo que mesmo que o INSS pudesse
“adivinhar” sobre o direito da outra beneficiária, não poderia resguardar cota-parte, sob pena
da atual co-ré ingressar no Judiciário, requerendo a integralidade do benefício, o que, de fato,
conforme a lei, teria direito, haja vista que até então não haveria outro favorecido habilitado:

“Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da
aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado
por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta
de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que
importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da
inscrição ou habilitação.

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensãopor morte o companheiro
ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e
mediante prova de dependência econômica.

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que
recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes
referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre
todos em parte iguais.”

 

Foi por força do art. 74 da mesma lei que a pensão da outra dependente, ora
Autora, retroagiu a data do fato gerador, ou seja, do requerimento administrativo.

 

Considerando que o direito da própria parte autora era controverso na medida
em que demanda reconhecimento da união estável, que é pressuposto para o deferimento
da pensão por morte na qualidade de companheira, e que a ex-esposa concorria na mesma
categoria de segurado - tanto assim que a pensão, agora, terá de ser dividida entre cada uma
das beneficiárias.
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O pagamento feito à co-ré na integralidade deveu-se
à habilitação tardia da Autora a qual não prejudicou a apreciação do seu direito e seu
deferimento; reconhecido, porém, o direito a outra beneficiária, em igualdade de condições
com a autora, na medida em que estão na mesma categoria de dependentes.

 

Sendo assim, impõe-se a manutenção integral da sentença ora recorrida.

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

 

Nessas condições, conheço do recurso e a ele nego provimento.

 

Sem custas. Condeno a recorrente-autora vencida ao pagamento da verba
honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Condeno o(a) recorrente-INSS em custas e ao pagamento de 10% do valor da
condenação a título de honorários advocatícios.

 

Voto por conhecer os Recursos e negar provimento a eles.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000243781v3 e do código CRC db3f56f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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RECURSO CÍVEL Nº 5001518-44.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINETE MARQUES LOBO (ASSISTENTE) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - NÃO REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA OITIVA DE
TESTEMUNHAS PARA COMPROVAÇÃO OU NÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO
ENTRE O INSTITUIDOR E A EX-CONJUGE - RECURSO PREJUDICADO -
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL, MEDIANTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO

 

Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de seu alegado companheiro, Sr.
Nelson Fernandes Rosa, falecido em 27/08/2017.

 

Sustenta a recorrente, em síntese, inicialmente, preliminar de cerceamento de
defesa, por ausência de produção de prova testemunhal e,  no mérito, que a sentença recorrida
deve ser reformada, tendo em vista que os documentos para comprovar ter vivido em união
estável com o de cujus.

 

Em contrarrazões, pugna o réu pela manutenção da sentença.

 

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A autora requereu o benefício de pensão por morte (DER 26/04/2018), em razão
do óbito de Nelso Fernandes Rosa, ocorrido em 27/08/2017, conforme Certidão de Óbito
apresentada aos autos.
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O pedido autoral foi julgado improcedente na origem, tendo em vista que a
sentença recorrida não reconheceu a existência da união estável mantida entre a autora e o
instituidor, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, por força da
suposta caracterização de concubinato, tendo em vista que à época do seu falecimento, o
estado civil do instituidor era casado com a Sra. Marli Lopes Lima Rosa.

 

A matéria em discussão é daquelas em que há considerável predomínio de
questões fáticas, a exigir, como regra, a realização de audiência de instrução e julgamento,
para a colheita de prova oral.

 

Eventualmente, a presença nos autos de documentação robusta no sentido da
existência da união estável pode dispensar a realização da audiência, sem que disso decorra
nulidade processual. O contrário, em regra, caracterizará violação ao contraditório, na medida
em que resta indeferida a realização da prova pretendida pela autora e, posteriormente, julga-
se o pedido improcedente justamente em razão da insuficiência probatória.

 

É de se observar, no caso concreto, a Autora alega que os documentos foram
devidamente apresentados aos autos do processo administrativo, bem como que o INSS não
reconheceu a sua qualidade de dependente, por força do deferimento do benefício
previdenciário ao cônjuge do instituidor, Sra. Marli Lopes Lima Rosa.

 

Outrossim, a Autora providenciou a juntada de autorização de internação do
instituidor no Hospital Evangélico de Itapemirim/ES, assinada por ela, na qualidade de
acompanhante, na data do óbito, assim como há ainda atestado do médico em nome da
Autora, como acompanhante do instituidor, para consulta ambulatorial, em 22/07/2015,
de forma que há ao menos um início de prova material a justificar a realização da audiência
de instrução e julgamento, para colheita da prova oral.

Com efeito, a Autora insiste na tese da comprovação da existência de separação
do casal, há muitos anos antes do óbito, razão pela qual aceitou prestar cuidados médicos,
tanto ao instituidor, quanto a sua ex-conjuge, em sua própria residência, em razão do
agravamento das condições de saúde de ambos.

 

Aduziu, ainda, que um dos filhos do instituidor realizava depósitos mensais de
R$500,00, na conta corrente da Autora, após o óbito do mesmo, em razão de sua genitora ter
sido a única beneficiária da pensão por morte, ora pleiteada.
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Sendo assim, é determinante a apuração da natureza da relação existente entre a
Autora e o instituidor, para fins de proteção previdenciária, uma vez que a separação de fato
entre o instituidor e a sua cônjuge afastaria a caracterização do concubinato reconhecido na
sentença recorrida.

 

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso pelos
motivos expostos e, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA para complementação da
instrução processual, mediante realização de audiência de instrução e julgamento, bem como
determinar o INSS a apresentação do processo administrativo de indeferimento da pensão por
morte (DER: 26/04/2018).

 

Sem condenação em honorários advocatícios ao Recorrente, tendo em vista que
nenhuma das partes deu causa à anulação.

 

Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se
os autos ao juizado de origem. É como voto.

 

Voto por não conhecer o Recurso da Autora e de ofício, anular a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000245402v3 e do código CRC aa2c0bd3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:9
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RECURSO CÍVEL Nº 5019396-82.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: BAZILIA SARTORI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial no sentido de revisar o cálculo da renda
mensal do benefício previdenciário titularizado por ela, com incidência de índices
proporcionais extraídos da sistemática utilizada pelo INSS quando da aplicação dos primeiros
reajustamentos imediatamente seguintes à fixação dos novos tetos dos salários-de-
contribuição do RGPS definidos pelas EC 20/1998 e 41/2003.

Alega, dentre outros argumentos, que (i) fez o pedido de revisão para reajuste
dos benefícios previdenciários em junho de 1999 e maio de 2004, nos reajustes
imediatamente subsequentes às Emendas Constitucionais nº 20/1998 (junho/1999) e 41/2003
(maio/2004), em que houve a aplicação de um índice diverso e menor aos benefícios em
manutenção, contrariando a regra de que o ‘teto’ deve ser reajustado na mesma época e pelos
mesmos índices adotados aos benefícios do RGPS, (ii) as Emendas Constitucionais
determinam o teto de recolhimento das contribuições previdenciárias, que deve ser reajustado
na mesma periodicidade e pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, conforme expressa disposição contida na Emenda Constitucional nº 20,
de 15/12/2003, (iii) em dois momentos específicos, houve exceção (juridicamente válida) à
regra mencionada no item acima, precisamente pela entrada em vigor das referidas Emendas
Constitucionais que majoraram o teto de contribuições sem aplicar o mesmo reajuste aos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, (iv) esse mecanismo de ajuste atuarial
podia ser aplicado pelo legislador constitucional, entretanto tal mecanismo, por expressa
vedação contida no texto das referidas emendas constitucionais, não poderia, em hipótese,
alguma ser aplicado pelo legislador infraconstitucional, (v) em dois momentos distintos,
precisamente em junho de 1999 (primeiro reajuste após a Emenda Constitucional nº 20/1998,
através da Portaria 5.188/1999) e em maio de 2004 (primeiro reajuste após a Emenda
Constitucional nº 41/2003, através do Decreto 5.061/2004), o legislador infraconstitucional,
desrespeitando a limitação que lhe foi imposta, majorou o teto de contribuições de forma
dessincronizada com o reajuste concedido aos benefícios do RGPS, (vi) essa majoração
indevida ocorreu porque não foi observado - em ambos os reajustes - o critério pro rata, pois
foram aplicados os índices de reajuste integrais (correspondentes à apuração anual) sobre
valores existentes apenas a partir de dezembro (de 1998 e de 2003, respectivamente), (vi)  o
Poder Executivo, em ambas as oportunidades (junho/1999 e maio/2004), aplicou o reajuste
observando o critério da periodicidade anual e da adoção de índice econômico representativo
da variação inflacionária ocorrida desde o ajuste anterior, afrontando, contudo, o princípio da
aplicação do índice de acordo com a data de surgimento do valor a corrigir (pro rata), (vii)  a
única solução existente para que as normas constitucionais (EC 20/1998 e 41/2003) se
realizem é com extensão aos benefícios das diferenças de reajuste entre o que foi aplicado ao
teto e que foi aplicado aos benefícios do RGPS, (viii) essa afirmação representa as seguintes
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diferenças que devem ser incorporadas ao beneficio titularizado pela parte autora em junho de
1999, de 2,28%, e, em maio de 2004, de 1,75%, sendo a diferença total de 4,03%, (ix) o que
se pretende com a presente ação, portanto, é que o Poder Judiciário, no uso de suas
atribuições constitucionais, garanta a estrita observância do texto constitucional no que toca à
matéria objeto de análise, ou seja, para que sejam corrigidas as distorções constitucionais
ocorridas em junho de 1999 (Portaria MPS 5.188) e em maio de 2004 (Decreto 5.061), (x)
é inegável que, no futuro, será necessária a adoção de mecanismos de ajuste atuarial, como os
que ocorreram com a EC/41/2903, pois esses cumprem fielmente com seu papel, na medida
em que provem um aumento imediato de receitas (com aumento do teto de contribuições)
sem o indesejado e consequente aumento das despesas (pois demorará anos até que um
segurado consiga receber com base no novo valor), (xi) o legislador ordinário não pode
adotar estes Mecanismos de Ajuste Atuarial (inteligência clara do contido no art. 14 da EC
20/1998 e no art. 5º da EC 41/2003, sob pena de ter-se abalada a credibilidade na condução
do sistema previdenciário desenhado na Constituição Federal, (xii)  não se pode admitir que o
Poder Executivo - responsável pela condução do sistema previdenciário – adapte restrições
constitucionais aos seus imperativos de caixa, porque isso enfraquece, de maneira temerária,
o “pacto de gerações” no qual se funda o RGPS, que é um regime previdenciário de
repartição simples.

Contrarrazões do INSS de doc. 23 do Evento 29. 

VOTO

A questão foi apreciada pela TNU nos autos do
PEDILEF00070920620064036303, em 12/5/2016, em decisão publicada no DOU de
27/9/2016, nos seguintes termos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
EQUIVALÊNCIA NOS REAJUSTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E
SALÁRIO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003.
INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. ENTENDIMENTO DO STJ.
INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. - Trata-se de incidente de
uniformização movido pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal
de São Paulo, que entendeu indevido o pleito de revisão, vez que os benefícios
devem ser reajustados conforme dispuser a lei editada com essa finalidade, não
havendo respaldo para a adoção de critério diverso do previsto na norma
abstrata. - Alega o recorrente que o reajuste concedido ao salário de
contribuição pelas Portarias Ministeriais nº 4.883/98 e nº 12/04 acabou por
gerar um aumento na arrecadação da autarquia que não foi repassado para
custear a criação, majoração ou extensão de benefício, infringindo, assim, o
disposto expressamente na Lei nº 8.212/91 em seus artigos, 20, §1º e 28, §5º.
Para demonstrar a divergência, apontou julgado da Turma Recursal de Santa
Catarina (Processo nº 2004.72.50.001934-4). - É do conhecimento desta Corte
que a interpretação em conjunto dos artigos 20, § 1º e 28, § 5º, ambos da Lei nº
8.212/91, indica que os valores dos salários de contribuição devem ser
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reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada. Disso não decorre que a ampliação da
base de arrecadação da seguridade social, feita mediante a fixação de novo teto
para o salário de contribuição, como ocorreu por ocasião das Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, acarrete o reajuste dos salários de
contribuição na mesma proporção do aumento do teto e, tampouco, implique o
reajuste dos benefícios. Embora o artigo 20 da Lei nº 8.212/91, em seu
parágrafo primeiro, estabeleça que os valores do salário de contribuição serão
reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada, não há que se dar
interpretação de reciprocidade, uma vez que os benefícios em manutenção
têm seus reajustes regulados pelo artigo 201, § 4º, da Constituição da
República (Art. 201: § 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
definidos em lei.). - A discussão nos presentes autos está relacionada ao
reajuste do limite máximo do salário de contribuição - reajustamento integral -
em período inferior àquele de reajuste dos benefícios previdenciários,
concedido pelas Portarias Ministeriais nº 5.188/99 (de junho/1999) e 479/04
(de maio/2004), o que representa um equívoco, uma vez que o reajustamento
deveria ser proporcional ao número de meses compreendidos entre a data da
promulgação das Emendas Constitucionais e a do reajuste dos benefícios
previdenciários, nos termos do art. 41, da Lei nº 8.213/91 (“Art. 41 - Os valores
dos benefícios em manutenção serão reajustados a partir de 2004, na mesma
data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual
definido em regulamento, observados os seguintes critérios (...). - No entanto, o
fato do reajuste do salário de contribuição não ter seguido a sistemática de
reajuste dos benefícios previdenciários, não implica na irregularidade deste,
mas na irregularidade do reajuste do limite máximo do salário de
contribuição. Sendo assim, não procede a tese de que a renda mensal dos
benefícios previdenciários deve ter o mesmo reajustamento do limite máximo do
salário de contribuição, em especial no primeiro reajuste após a Emenda
Constitucional nº 20/98 e no primeiro após a Emenda Constitucional nº 41/03.
(AREsp 725691/SP Relator(a) Min. Assusete Magalhães. DJ 25/06/2015). -
Verifico ainda a manifesta inaplicabilidade do julgamento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 564.354, vez que a presente
demanda tem como objeto reajustes automáticos e genéricos de benefícios
previdenciários como decorrência da elevação dos tetos pelas Emendas
Constitucionais nº20/98 e 41/2003 e não a revisão do benefício mediante
aplicação imediata dos novos limites máximos do salário de contribuição
instituídos pelas referidas Emendas Constitucionais - Não é outro o
entendimento do STJ sobre a matéria: “É assente nesta Corte o entendimento
no sentido da impossibilidade de utilização, para fins de reajuste dos benefícios
previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto
há previsão legal insculpida no art. 41 da Lei n.º 8.213/91 para tanto." (AgRg
no Ag 1.190.577/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe 30/11/2011). 4. Agravo regimental a que se nega provimento'
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(STJ, AgRg no AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, DJe de 12/03/2012).” - Neste contexto, esta TNU, em sintonia com a
jurisprudência do STJ, entende por firmar a tese de que não é possível a
utilização, para fins de reajuste dos benefícios previdenciários, dos mesmos
índices previstos para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários de
contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão legal insculpida
no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. - Por conseguinte, CONHEÇO do
incidente de uniformização, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (destaquei).

Assim, não há como prosperar a pretensão autoral que objetiva a revisão de
benefício previdenciário em manutenção com base no mesmo índice de reajuste de salário-de-
contribuição.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251132v12 e do código CRC a2e9def1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:14
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RECURSO CÍVEL Nº 5017807-55.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA ALAIDES FRANCISQUETO BERNABE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial no sentido de revisar o cálculo da renda
mensal do benefício previdenciário titularizado por ela, mediante incorporação dos índices
de aumento real do limite máximo do salário-de-contribuição: 2,28% em junho de 1999
e 1,75% em maio de 2004.

Alega, dentre outros argumentos, que (i) fez o pedido de revisão para reajuste
dos benefícios previdenciários em junho de 1999 e maio de 2004, nos reajustes
imediatamente subsequentes às Emendas Constitucionais nº 20/1998 (junho/1999) e 41/2003
(maio/2004), em que houve a aplicação de um índice diverso e menor aos benefícios em
manutenção, contrariando a regra de que o ‘teto’ deve ser reajustado na mesma época e pelos
mesmos índices adotados aos benefícios do RGPS, (ii) as Emendas Constitucionais
determinam o teto de recolhimento das contribuições previdenciárias, que deve ser reajustado
na mesma periodicidade e pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, conforme expressa disposição contida na Emenda Constitucional nº 20,
de 15/12/2003, (iii) em dois momentos específicos, houve exceção (juridicamente válida) à
regra mencionada no item acima, precisamente pela entrada em vigor das referidas Emendas
Constitucionais que majoraram o teto de contribuições sem aplicar o mesmo reajuste aos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, (iv) esse mecanismo de ajuste atuarial
podia ser aplicado pelo legislador constitucional, entretanto tal mecanismo, por expressa
vedação contida no texto das referidas emendas constitucionais, não poderia, em hipótese,
alguma ser aplicado pelo legislador infraconstitucional, (v) em dois momentos distintos,
precisamente em junho de 1999 (primeiro reajuste após a Emenda Constitucional nº 20/1998,
através da Portaria 5.188/1999) e em maio de 2004 (primeiro reajuste após a Emenda
Constitucional nº 41/2003, através do Decreto 5.061/2004), o legislador infraconstitucional,
desrespeitando a limitação que lhe foi imposta, majorou o teto de contribuições de forma
dessincronizada com o reajuste concedido aos benefícios do RGPS, (vi) essa majoração
indevida ocorreu porque não foi observado - em ambos os reajustes - o critério pro rata, pois
foram aplicados os índices de reajuste integrais (correspondentes à apuração anual) sobre
valores existentes apenas a partir de dezembro (de 1998 e de 2003, respectivamente), (vi)  o
Poder Executivo, em ambas as oportunidades (junho/1999 e maio/2004), aplicou o reajuste
observando o critério da periodicidade anual e da adoção de índice econômico representativo
da variação inflacionária ocorrida desde o ajuste anterior, afrontando, contudo, o princípio da
aplicação do índice de acordo com a data de surgimento do valor a corrigir (pro rata), (vii)  a
única solução existente para que as normas constitucionais (EC 20/1998 e 41/2003) se
realizem é com extensão aos benefícios das diferenças de reajuste entre o que foi aplicado ao
teto e que foi aplicado aos benefícios do RGPS, (viii) essa afirmação representa as seguintes
diferenças que devem ser incorporadas ao beneficio titularizado pela parte autora em junho de
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1999, de 2,28%, e, em maio de 2004, de 1,75%, sendo a diferença total de 4,03%, (ix) o que
se pretende com a presente ação, portanto, é que o Poder Judiciário, no uso de suas
atribuições constitucionais, garanta a estrita observância do texto constitucional no que toca à
matéria objeto de análise, ou seja, para que sejam corrigidas as distorções constitucionais
ocorridas em junho de 1999 (Portaria MPS 5.188) e em maio de 2004 (Decreto 5.061), (x)
é inegável que, no futuro, será necessária a adoção de mecanismos de ajuste atuarial, como os
que ocorreram com a EC/41/2903, pois esses cumprem fielmente com seu papel, na medida
em que provem um aumento imediato de receitas (com aumento do teto de contribuições)
sem o indesejado e consequente aumento das despesas (pois demorará anos até que um
segurado consiga receber com base no novo valor), (xi) o legislador ordinário não pode
adotar estes Mecanismos de Ajuste Atuarial (inteligência clara do contido no art. 14 da EC
20/1998 e no art. 5º da EC 41/2003, sob pena de ter-se abalada a credibilidade na condução
do sistema previdenciário desenhado na Constituição Federal, (xii)  não se pode admitir que o
Poder Executivo - responsável pela condução do sistema previdenciário – adapte restrições
constitucionais aos seus imperativos de caixa, porque isso enfraquece, de maneira temerária,
o “pacto de gerações” no qual se funda o RGPS, que é um regime previdenciário de
repartição simples.

Contrarrazões do INSS de doc. 14 do Evento 15. 

VOTO

A questão foi apreciada pela TNU nos autos do
PEDILEF00070920620064036303, em 12/5/2016, em decisão publicada no DOU de
27/9/2016, nos seguintes termos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
EQUIVALÊNCIA NOS REAJUSTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E
SALÁRIO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003.
INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. ENTENDIMENTO DO STJ.
INCIDENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. - Trata-se de incidente de
uniformização movido pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal
de São Paulo, que entendeu indevido o pleito de revisão, vez que os benefícios
devem ser reajustados conforme dispuser a lei editada com essa finalidade, não
havendo respaldo para a adoção de critério diverso do previsto na norma
abstrata. - Alega o recorrente que o reajuste concedido ao salário de
contribuição pelas Portarias Ministeriais nº 4.883/98 e nº 12/04 acabou por
gerar um aumento na arrecadação da autarquia que não foi repassado para
custear a criação, majoração ou extensão de benefício, infringindo, assim, o
disposto expressamente na Lei nº 8.212/91 em seus artigos, 20, §1º e 28, §5º.
Para demonstrar a divergência, apontou julgado da Turma Recursal de Santa
Catarina (Processo nº 2004.72.50.001934-4). - É do conhecimento desta Corte
que a interpretação em conjunto dos artigos 20, § 1º e 28, § 5º, ambos da Lei nº
8.212/91, indica que os valores dos salários de contribuição devem ser
reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento
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dos benefícios de prestação continuada. Disso não decorre que a ampliação da
base de arrecadação da seguridade social, feita mediante a fixação de novo teto
para o salário de contribuição, como ocorreu por ocasião das Emendas
Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, acarrete o reajuste dos salários de
contribuição na mesma proporção do aumento do teto e, tampouco, implique o
reajuste dos benefícios. Embora o artigo 20 da Lei nº 8.212/91, em seu
parágrafo primeiro, estabeleça que os valores do salário de contribuição serão
reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada, não há que se dar
interpretação de reciprocidade, uma vez que os benefícios em manutenção
têm seus reajustes regulados pelo artigo 201, § 4º, da Constituição da
República (Art. 201: § 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
definidos em lei.). - A discussão nos presentes autos está relacionada ao
reajuste do limite máximo do salário de contribuição - reajustamento integral -
em período inferior àquele de reajuste dos benefícios previdenciários,
concedido pelas Portarias Ministeriais nº 5.188/99 (de junho/1999) e 479/04
(de maio/2004), o que representa um equívoco, uma vez que o reajustamento
deveria ser proporcional ao número de meses compreendidos entre a data da
promulgação das Emendas Constitucionais e a do reajuste dos benefícios
previdenciários, nos termos do art. 41, da Lei nº 8.213/91 (“Art. 41 - Os valores
dos benefícios em manutenção serão reajustados a partir de 2004, na mesma
data de reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual
definido em regulamento, observados os seguintes critérios (...). - No entanto, o
fato do reajuste do salário de contribuição não ter seguido a sistemática de
reajuste dos benefícios previdenciários, não implica na irregularidade deste,
mas na irregularidade do reajuste do limite máximo do salário de
contribuição. Sendo assim, não procede a tese de que a renda mensal dos
benefícios previdenciários deve ter o mesmo reajustamento do limite máximo do
salário de contribuição, em especial no primeiro reajuste após a Emenda
Constitucional nº 20/98 e no primeiro após a Emenda Constitucional nº 41/03.
(AREsp 725691/SP Relator(a) Min. Assusete Magalhães. DJ 25/06/2015). -
Verifico ainda a manifesta inaplicabilidade do julgamento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 564.354, vez que a presente
demanda tem como objeto reajustes automáticos e genéricos de benefícios
previdenciários como decorrência da elevação dos tetos pelas Emendas
Constitucionais nº20/98 e 41/2003 e não a revisão do benefício mediante
aplicação imediata dos novos limites máximos do salário de contribuição
instituídos pelas referidas Emendas Constitucionais - Não é outro o
entendimento do STJ sobre a matéria: “É assente nesta Corte o entendimento
no sentido da impossibilidade de utilização, para fins de reajuste dos benefícios
previdenciários, dos mesmos índices previstos para reajuste dos benefícios de
valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto
há previsão legal insculpida no art. 41 da Lei n.º 8.213/91 para tanto." (AgRg
no Ag 1.190.577/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe 30/11/2011). 4. Agravo regimental a que se nega provimento'
(STJ, AgRg no AREsp 74.447/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
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TURMA, DJe de 12/03/2012).” - Neste contexto, esta TNU, em sintonia com a
jurisprudência do STJ, entende por firmar a tese de que não é possível a
utilização, para fins de reajuste dos benefícios previdenciários, dos mesmos
índices previstos para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários de
contribuição ou do art. 58 do ADCT, porquanto há previsão legal insculpida
no art. 41 da Lei n. 8.213/1991 para tanto. - Por conseguinte, CONHEÇO do
incidente de uniformização, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (destaquei).

Assim, não há como prosperar a pretensão autoral que objetiva a revisão de
benefício previdenciário em manutenção com base no mesmo índice de reajuste de salário-de-
contribuição.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído
à causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da AJG.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251275v6 e do código CRC 3d22442d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:13
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RECURSO CÍVEL Nº 5000179-53.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão
proferida pelo Juiz Gestor das Turmas Recursais/ES, que negou seguimento ao Pedido
Nacional de Uniformização de Jurisprudência, que ataca o acórdão proferido por esta Turma
Recursal que, por sua vez, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença.
Alega, em síntese, que (i) o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento
sumulado da Turma Nacional de Uniformização, em seu recente julgamento da matéria, (ii)
apresentou, em suas razões do incidente, a contrariedade entre a decisão apresentada no
presente feito e a decisão da TNU em ação idêntica, (iii) é cabível o incidente de
uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais Federais quando existir divergência
na interpretação de lei federal entre Turmas Recursais de uma mesma Região, entre Turmas
de Regiões diversas, e com a súmula ou jurisprudência predominante do Superior Tribunal de
Justiça, conforme a previsão do art. 14 da Lei 10.259/2001, (iv) segundo a Resolução nº 22
do Conselho da Justiça Federal, que estabeleceu o novo regimento interno da Turma Nacional
de Uniformização, é possível a utilização de acórdão paradigma dos seus próprios julgados e
do Supremo Tribunal Federal, com base no art. 8º, X, do referido diploma, (v) o acórdão
recorrido, ao pronunciar a decadência, utilizou como paradigma a Súmula 81 de 2015,
enquanto a decisão suscitada pelo Juiz Gestor, Tema 313 do Supremo Tribunal Federal, é de
2014, (vi) nota-se que a análise realizada nos autos contraria julgados do TNU e legislações
pátrias, e (vii) restou demonstrada a divergência de entendimento em casos idênticos entre a
Turma Recursal do ES e as demais Turmas Recursais, bem como contra entendimento
pacificado no STJ e TNU, o que enseja o incidente ora em discussão.

VOTO

 O acórdão desta TR/ES pronunciou a decadência da pretensão inicial
(reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de RMI de aposentadoria) sob os
seguintes fundamentos:

(...) O autor ajuizou a ação objetivando o reconhecimento de atividade especial
de 15/10/1980 a 20/04/1982, 11/01/1989 a 21/10/1991 e 06/03/1997 a
01/09/2003, para fins de conversão em tempo comum e revisão da renda mensal
de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 131.808.559-1), de que é
beneficiário desde 01/09/2003.
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Como se trata de benefício concedido em 1/9/2003 e o feito foi ajuizado
somente em 2/3/2018, a revisão da RMI da aposentadoria por idade seria, em
princípio, impossível, dada a consumação da decadência, uma vez que a tese de
que o prazo decadencial somente se aplicaria em casos de benefícios concedidos
a partir de 27/6/1997 não mais resiste, eis que o tema foi julgado pelo STF no
RE n. 626.489. Contudo, para o reconhecimento da decadência, é preciso
analisar outras questões.

De fato, a decadência em discussão foi instituída desde 1997. Com efeito, foi a
Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997 que deu nova
redação ao art. 103 da lei 8.212/1991, instituindo a decadência previdenciária, o
que ensejou a edição da Sumula 8 da Turma Regional de Uniformização da
2ª Região, que assim estabelece:

Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997,
data de edição da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº
8.213/91. Precedente: processo nº 2008.50.50.000808-0. (Publicado no Diário
da Justiça de 10 de julho de 2009, p.105)

Do conjunto de manifestações do STF e do STJ sobre a decadência, pode-se
extrair as seguintes premissas:

(a) é constitucional o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário, a incidir, inclusive, sobre os benefícios já concedidos
(RE n.º 626.489, Pleno do STF, repercussão geral);

(b) o prazo decadencial não atinge o ato de concessão de benefício
previdenciário (RE n. 626.589, Pleno do STF, repercussão geral), mas sim
qualquer revisão a ele atinente, como no caso dos pleitos articulados em ações
judiciais;

(c) o termo inicial do prazo decadencial para os benefícios concedidos antes do
advento da MP n. 1523/1997 é 1 de agosto de 1997 (RE n. 626.589, Pleno do
STF, repercussão geral);

(d) nos casos de ações judiciais que versem sobre revisão fulcrada em matéria
de fato(reconhecimento de tempo especial e/ou rural, por exemplo), não
apreciada no ato da concessão do benefício, não ocorre a decadência para essa
questão (Acórdãos e Decisões Monocráticas da Primeira e da Segunda Turmas
do STJ, e. g., REsp 1491868), conforme entendimento do STJ.

Daí a razão pela qual a TNU, na sessão de 18/6/2015, haver cancelado a Súmula
n. 64 daquele colegiado a partir do decidido nos PEDILEFs de números
0503504-02.2012.4.05.8102 e 0507719-68.2010.4.05.8400, ensejando a edição
de nova Súmula, a de n. 81: “Não incide o prazo decadencial previsto no art.
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103, caput, da Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de
benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela
Administração no ato da concessão”.

Especificamente com relação a pedido de revisão da RMI do benefício mediante
reconhecimento de exercício de atividade especial, a TNU, em 18/5/2015, no
julgamento do processo n. 0514724-71.2010.4.05.8100, entendeu necessário
alinhar o seu entendimento com o do STJ no que tange à não aplicação do prazo
decadencial para questões que não foram examinadas pela Administração. No
voto vencedor, consignou-se que, no julgamento do RE 626.489 (SE), o
Supremo Tribunal Federal efetuou distinção entre duas situações: 1) tratando-se
de concessão originária de benefício, não incide prazo decadencial; 2) sendo o
caso de revisão, deve-se contar o prazo decadencial; porém, a referida decisão
não esgotou todas as questões relacionadas com o instituto da decadência. Na
linha do que vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça, o relator
consignou que:

(...) se o destinatário de benefício previdenciário/assistencial apresenta pleito
de aposentadoria contendo tempo que deva ser convertido de especial para
comum, não o requerendo expressamente, e lhe indeferido pleito mercê de se
considerar apenas como comum todo período laborado, parece não haver
margem para incidência da decadência porquanto não houver expresso debate
em relação a isso por parte da previdência.

No caso concreto, a questão do enquadramento como atividade especial dos
períodos laborados de 11/01/1989 a 21/10/1991 e de 01/01/1991 até a data da
DIB foi expressamente rejeitada pela Administração Pública (processo
administrativo – evento 14). Assim, não deve ser afastada a decadência
pronunciada na sentença.

A revisão de questões expressamente apreciadas pela Autarquia quando da
apuração da RMI e concessão do benefício, forçoso reconhecer o decurso do
decênio legal, na esteira da orientação da TNU (súmula nº 81). (...)

Ao ser verificada a admissibilidade do Pedido Nacional de Uniformização de
Jurisprudência pelo Juiz Gestor destas Turmas Recursais, foi negado seu seguimento, em
razão do disposto no art. 15, IV, da Resolução CJF n. 345/2015, segundo o qual “O pedido de
uniformização não será admitido quando (...) estiver em manifesto confronto com súmula,
jurisprudência dominante ou entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em
repercussão geral.”

De fato, o Supremo Tribunal Federal, na resolução do Tema n. 313 de sua
jurisprudência, assentou, em julgamento afetado à sistemática da repercussão geral, que “É
legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício
já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a
eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema
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previdenciário” (RE 626489, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 16/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-184
DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).

Ocorre que, pela leitura do acórdão recorrido, se verifica que a situação em
exame não se insere naquela de que trata o Enunciado de n. 81 da TNU – atualmente afetado
ao Tema n. 975 dos recursos repetitivos no âmbito do STJ –, porquanto não se refere a
questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão, mas à ação propriamente
revisional: "No caso concreto, a questão do enquadramento como atividade especial dos
períodos laborados de 11/01/1989 a 21/10/1991 e de 01/01/1991 até a data da DIB foi
expressamente rejeitada pela Administração Pública (processo administrativo – evento
14). Assim, não deve ser afastada a decadência pronunciada na sentença." 

Considerando que o caso em análise não se insere na hipótese específica do
Tema n. 975 da jurisprudência do STJ (questões não apreciadas no ato de deferimento), mas
sim àquela geral de revisão de benefício previdenciário por suposto equívoco no ato de
concessão, o processamento do recurso encontra óbice na regra prevista pelo art. 15, IV, da
Resolução CJF n. 345/2015, segundo a qual “O pedido de uniformização não será admitido
quando (...) estiver em manifesto confronto com súmula, jurisprudência dominante ou
entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral.”

De fato, as razões estampadas pelo Juiz Gestor devem prevalecer, uma vez que
o encaminhamento do PU à TNU seria inócuo.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão do Juiz Gestor que inadmitiu o PU
em referência, nos termos do art. 15, IV, da Resolução n. 345/2015, c/c o art. 1.030, I, a, do
CPC, e, por consequência, negado provimento ao agravo interno/regimental ora em
apreço.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe
provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão agravada.

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000233056v13 e do código CRC f707d717.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:6
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RECURSO CÍVEL Nº 0024433-47.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SONIA MARIA DA SILVA DANTAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso da parte autora contra a sentença que declarou a
ilegitimidade ativa da parte autora e, consequentemente, extinguiu o feito sem a resolução de
mérito nos termos do art. 48, VI, do CPC. 

Em suas razões de doc. 29 do Evento 20, alega, em síntese, que (i)  ajuizou ação
de revisão de pensão por morte objetivando o recálculo da RMI do benefício originário de
aposentadoria de seu falecido marido, (ii)  a pretensão veiculada na presente ação consiste na
readequação do benefício do de cujus, portanto, possuindo direito adquirido ao benefício mais
vantajoso, o qual repercute na subsequente pensão por morte, (iii) é irrefutável o direito à
revisão, possuindo legitimidade ativa para requerer, em nome próprio, a revisão da
aposentadoria que deu origem à pensão de que é beneficiária, bem como o pagamento das
diferenças decorrentes a que teria direito o segurado falecido em vida, visto que tal direito
integra-se ao patrimônio do falecido e transfere-se, automaticamente, aos sucessores, por seu
caráter econômico e não personalíssimo, (iv) caso o beneficiário do INSS tenha perdido, em
vida, o direito de solicitar a revisão do valor de sua aposentadoria, tal fato não pode
prejudicar a pessoa titular da subsequente pensão por morte,  uma vez que os beneficiários da
pensão por morte não poderão sofrer os reflexos da falta de revisão do benefício de origem,
(v) merece atenção o fato de que somente a partir do início do recebimento da pensão por
morte é que deve ter curso o prazo de decadência para a revisão do benefício que era recebido
pelo de cujus, em atenção ao princípio da actio nata, (vi) o direito pode ser discutido
pelo pensionista, ainda que fundado em dados que poderiam ter sido questionados pelo
aposentado atingido pela decadência, (vii) se a parte beneficiária da pensão por morte recebe
o benefício a menor, ainda que o vício existente se encontre no passado, no momento de
concessão da aposentadoria, os efeitos que refletem na RMI da pensão podem ser revistos a
partir da sua concessão, (viii) ainda que se busque a revisão do benefício de pensão por
morte, são devidos os valores não recebidos pelo titular do benefício originário, conforme art.
112 da Lei 8.213/1991, (ix) se o benefício originário gerou uma pensão por morte, existem
dependentes habilitados, portanto, os valores não recebidos pelo segurado em vida devem ser
pagos a estes, (x) o benefício instituidor pertencia a um segurado, enquanto a pensão por
morte pertence a outro, sendo inclusive benefícios distintos entre si e, sendo benefícios
distintos, titulares distintos, não há como levar em consideração o prazo decadencial
decorrido em um benefício de um titular, computar para o tempo de outro benefício
pertencente a outro titular, (xi) cada benefício deve ser analisado de forma individualizada,
devendo o INSS compor um novo período básico de cálculo para a pensão por morte, (xii) até
a concessão da pensão por morte, ela nem sequer possuía o benefício, não podendo exercer o
direito por outro segurado, (xiii) se o prazo decadencial do benefício instituidor for
aproveitado no benefício instituído, em muitos casos a decadência ocorrerá antes mesmo da
concessão, (xiv) o  STJ já se manifestou recentemente no RE nº 1.683.617/ SC
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(2017/0164085-0) no sentido de que a decadência deve ser analisada a partir da concessão do
benefício de pensão por morte, e (xv) quando se tratar de revisão de benefícios originário e
derivado titularizados por pessoa diferente da que recebe o benefício originário, deve ser
aplicado o prazo decadencial autônomo.

Sem contrarrazões. 

VOTO

A autora ajuizou a ação objetivando a revisão da RMI do benefício
previdenciário originário da pensão por morte de que é titular, no sentido de aplicar, como
limitador máximo da renda mensal reajustada, após dezembro de 1998, o valor fixado em R$
1.200,00 e, a partir de janeiro de 2004, o valor fixado em R$ 2.400,00, de acordo com o
estabelecido pelas Emendas Constitucionals ns. 20/1998 e 41/2003, observando-se as
disposições da Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 144,  gerando os devidos reflexos na pensão
por morte.

A sentença declarou a ilegitimidade ativa da parte autora e, consequentemente,
extinguiu o feito sem a resolução de mérito nos termos do art. 48, VI, do CPC, sob os
seguintes fundamentos:

(...) Cuida-se de Ação Previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, com vistas a obter a revisão da RMI de sua pensão
por morte. Para tanto, pretende a parte autora obter a revisão da RMI da
aposentadoria outrora gozada pelo extinto segurado instituidor da pensão,
consistente na chamada retroação da DIB, ao momento em que o falecido
segurado já havia adquirido o direito à jubilação, garantindo-se, assim, o direito
ao melhor benefício. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38, da Lei 9099/95.

 Fundamentação 

Compulsando os autos, verifico existir insuperável vício de legitimidade de
parte, o que impõe o julgamento da ação sem a resolução do mérito. Senão
vejamos. 

Falecido o segurado/instituidor, extinguiu-se o direito à aposentadoria por ele
percebida, assim como o direito de revisar, com fundamento no art. 103 da Lei
8.213/1991, eventuais vícios no ato inicial de concessão. É que somente o
aposentado poderia ter intentado judicial e administrativamente a alteração em
sua renda mensal – seus sucessores, quando muito, poderiam ter prosseguido na
demanda assim por ele iniciada em vida ou buscado receber eventuais parcelas
líquidas e certas, vencidas e não pagas pela autarquia, nos termos do art. 112 da
Lei 8.213/1991 – situação que não se apresenta nestes autos. 
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No mais, segundo a teoria da “actio nata”, amplamente adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), com o evento morte e a extinção do direito à
aposentadoria surgirá o direito à pensão do art. 74 da lei 8.213/1991, que possui
feições diversas, com diferentes requisitos e beneficiários. É, pois, diversa a
natureza jurídica que une segurado e Previdência e, por outro lado, dependente e
Previdência.

Assim, uma vez que o benefício que se pretende revisar já se extinguiu, sem que
haja notícias de restos a pagar, tem-se a parte autora como ilegítima para
pleitear a revisão daquele ato concessório que não lhe diz respeito. 

De outra banda, não se poderia reputar que o direito à revisão administrativa de
benefício seja automático, que independa do atuar de seu detentor; não se pode
em seu nome pretender agora reavivar um direito já extinto. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL AJUIZADA POR ESPÓLIO DE EX-SEGURADO. ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM. 1. O espólio do ex-segurado não tem legitimidade para
pleitear a revisão do benefício de segurado falecido, bem como às diferenças
daí decorrentes, já que não é possível pleitear em nome próprio direito alheiro.
2. Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada. Processo
extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC. (APELRE
200651015119087, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 -
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::13/01/2011 -
Página::136.) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR
MORTE DE BENEFICIÁRIA FALECIDA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. –
[...] - A despeito da irregularidade apontada, o que se vislumbra no caso sub
judice, na realidade, é que os autores ajuizaram ação em nome da falecida, na
condição de herdeiros, buscando a revisão de benefício previdenciário de
titularidade da genitora, a fim de auferirem diferenças por meio da aplicação
do IRSM de fevereiro/94 em benefício de auxílio-doença originário da pensão
por morte recebida por ela. Vedação - art. 6º do CPC. - O benefício de pensão
por morte reveste-se de caráter personalíssimo e extingue-se com a inexistência
de dependente legalmente válido para seu recebimento (§§ 2º e 3º, art. 77 da
Lei 8.213/91). [...] - Também não há qualquer relação entre o caso presente e o
art. 112 da Lei 8.213/91, pois este regula levantamento de valores não recebido
em vida pelo segurado, independentemente de inventário ou arrolamento, pelos
dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus
sucessores na forma da lei civil. Refere-se, portanto, a valores incontroversos,
incorporados ao patrimônio do de cujus, ou que ao menos já tenham sido
pleiteados administrativamente ou judicialmente pelo titular, ainda em vida.
Não é esta a hipótese vertente. - Apelação dos autores improvida. (AC
00124810520074039999, DESEMBARGADORA FEDERAL VERA JUCOVSKY,
TRF3 - OITAVA)
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PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM
FAVOR DA ESPOSA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ART. 267, VI, DO CPC. 1.
Somente ao titular do benefício é dado o direito de discutir em juízo eventuais
diferenças devidas e não pagas pela autarquia previdenciária, ou pleitear
eventual revisão da renda mensal inicial. 2. A titularidade do benefício é da
esposa do falecido, razão pela qual o espólio não tem legitimidade ativa ad
causam para pleitear em nome próprio direito alheio. Carência de ação. 3.
Extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC). 4. Os
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atentem ao disposto no art. 20, § 4º, do CPC. 5. Apelação improvida. (AC
291252320054019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO,
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:28/04/2010 PAGINA:75.) 

A partir desse entendimento, a parte pode unicamente vir a Juízo defender o
direito próprio de gozar uma pensão por morte com a renda readequada aos
tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 ou ainda
revisar equívoco administrativo ocorrido em seu próprio benefício. Basta
lembrar que, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear, em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. 

DISPOSITIVO. 

Em face do exposto, DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE
AUTORA E, DE CONSEGUINTE, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015. (...)

Como se observa, no caso, a autora ajuizou ação de revisão de pensão por
morte, objetivando o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de
aposentadoria de seu falecido marido. Tal situação denota que a pretensão veiculada na
presente ação consiste, na verdade, na revisão do ato de concessão do benefício de pensão por
morte. Assim, ao contrário do que afirmou a sentença, possui ela legitimidade ativa. 

Quanto à legitimidade da parte autora, o STJ e a TNU sedimentaram
entendimento no sentido de que, embora a decadência incida sobre o direito não exercitado
pelo segurado instituidor em vida, e impeça a pensionista em nome próprio de superar os
efeitos da decadência para a percepção de diferenças não pagas ao instituidor; na hipótese de
o direito específico não ter sido alcançado pelo prazo decadencial, fará jus à revisão da
pensão, de modo a se beneficiar da repercussão financeira revisional não efetivada em
proveito direto do segurado instituidor da pensão, limitada, portanto, ao direito próprio da
pensionista. 

Acontece que, no presente caso, o direito de revisão foi alcançado pela
decadência.

Contudo, antes de adentrar no mérito e verificar se os valores incluídos pelo
INSS foram ou não corretos, há de ressaltar também que, em 1997, foi instituída a decadência
para os benefícios previdenciários. Com efeito, foi a Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
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convertida na Lei 9.528/1997 que deu nova redação ao art. 103 da lei 8.212/1991, instituindo
a decadência previdenciária, o que ensejou a edição da Súmula 8 da Turma Regional de
Uniformização da 2ª Região, que assim estabelece:

Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997,
data de edição da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº
8.213/91. Precedente: processo nº 2008.50.50.000808-0. (Publicado no Diário
da Justiça de 10 de julho de 2009, p.105)

Do conjunto de manifestações do STF e do STJ sobre a decadência, pode-se
extrair as seguintes premissas:

(a) é constitucional o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário, a incidir, inclusive, sobre os benefícios já concedidos (RE n.º
626.489, Pleno do STF, repercussão geral);

(b) o prazo decadencial não atinge o ato de concessão de benefício
previdenciário (RE n. 626.589, Pleno do STF, repercussão geral), mas sim qualquer revisão a
ele atinente, como no caso dos pleitos articulados em ações judiciais;

(c) o termo inicial do prazo decadencial para os benefícios concedidos antes do
advento da MP n. 1523/1997 é 1 de agosto de 1997 (RE n. 626.589, Pleno do STF,
repercussão geral);

(d) nos casos de ações judiciais que versem sobre revisão fulcrada em matéria
de fato (reconhecimento de tempo especial e/ou rural, por exemplo), não apreciada no ato da
concessão do benefício, não ocorre a decadência para essa questão (Acórdãos e Decisões
Monocráticas da Primeira e da Segunda Turmas do STJ, e. g., REsp 1491868), conforme
entendimento do STJ.

Daí a razão pela qual a TNU, na sessão de 18/6/2015, haver cancelado a Súmula
n. 64 daquele colegiado a partir do decidido nos PEDILEFs de números 0503504-
02.2012.4.05.8102 e 0507719-68.2010.4.05.8400, ensejando a edição de nova Súmula, a de n.
81: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, nos casos
de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas
pela Administração no ato da concessão”.

Além disso, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o tema 544 dos recursos repetitivos, definiu que o prazo decadencial para revisão de
benefício originário não é renovado na concessão de pensão por morte.

No caso, o instituidor da pensão da autora passou a receber a aposentadoria por
tempo de contribuição (NB 0881129275) em 8/5/1991 (doc. 8 do Evento 1). A ação foi
ajuizada em 25/8/2017, ou seja, quando já havia transcorrido o prazo decadencial. Isso porque
não se trata, na hipótese, de discussão de matéria de fato não apreciada pela Administração no
ato de concessão do benefício.
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No caso concreto, o benefício previdenciário (pensão por morte, NB
1441088323), objeto de revisão, foi concedido posteriormente à vigência da Medida
Provisória n. 1.523-9/1997, em 20/11/2007 (doc. 8 do Evento 1), e a ação foi ajuizada em
25/8/2017. Assim, constata-se que não transcorreram os dez anos para configurar a
decadência do direito da autora em revisar seu benefício.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e no mérito negar-lhe provimento,
pronunciando de ofício a decadência da pretensão inicial, nos termos da fundamentação, eis
que transcorridos mais de dez anos entre a DIB do benefício que deu origem à pensão por
morte, objeto de revisão, e o ajuizamento da ação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000251937v46 e do código CRC 00843885.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:4
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RECURSO CÍVEL Nº 0000994-85.2018.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARLETE BARROSO RANGEL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente a
pretensão inicial, que objetiva a condenação do INSS a revisar a renda mensal da
aposentadoria NB 42/118.380.933-3 com base no novo limite máximo para o valor dos
benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucionais nº 41/2003, pagando as
diferenças devidas.

Em suas razões de doc. 27 do Evento 34, alega, em síntese, que (i) a
sentença entendeu não teria direito à revisão do seu benefício porque o salário-de-benefício
não foi limitado ao teto na época da concessão da sua aposentadoria, proferindo interpretação
diversa dos diversos tribunais, uma vez que, evoluindo o salário-de-benefício até a data das
ECs e verificando que este se encontra limitado ao teto, o beneficiário adquire direito à
readequação, não havendo a necessidade de o salário-de-benefício estar limitado ao teto na
época da concessão, (ii) conclui-se pela possibilidade de determinação, através da simples
análise da Renda Mensal Atual, dos benefícios que terão ou não direito à revisão decorrente
das majorações extraordinárias do teto trazidas pelas ECs 20/1998 e 41/2003, (iii) tendo em
vista que, em 12/2017, recebia R$ 3.882,52, fica claro que tem direito à readequação, porque,
embora a RMI  não esteja limitada ao teto na data da concessão, com a evolução do benefício
ela resta limitada, (iv) o benefício, durante a evolução, limitou -se ao teto, porém não foi
readequado, (v) o art. 144, da Lei 8.213/1991 dispõe que “até 1º de junho de 1992, todos os
benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro
de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de
acordo com as regras estabelecidas nesta Lei”, (vi)  o STF determinou que os tetos
limitadores fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003 têm aplicação retroativa, ou seja, aos
benefícios concedidos antes da vigência destas, e (vii) se tais Emendas Constitucionais têm
aplicação retroativa e o art. 144 determinava que os benefícios concedidos no buraco negro
deveriam ser concedidos conforme a Lei 8.213/1991, não há diferenciação alguma entre os
benefícios concedido antes ou depois de 5/4/1991. 

Contrarrazões de doc. 28 do Evento 37. 

VOTO

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, no sentido de revisar a
renda mensal da aposentadoria NB 42/118.380.933-3 com base no novo limite máximo para o
valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda Constitucionais nº 41/2003, pagando as
diferenças devidas, sob os seguintes fundamentos:
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(...) Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a revisar a renda
mensal da aposentadoria NB 42/118.380.933-3 com base no novo limite
máximo para o valor dos benefícios do RGPS instituído pela Emenda
Constitucionais nº 41/2003, pagando as diferenças devidas desde o advento das
mencionadas emendas constitucionais.

O fundamento jurídico da demanda guarda pertinência lógica tão-somente com
os benefícios previdenciários cujo salário-de-benefício tenha ficado limitado
pelo teto vigente na data da concessão do benefício. Só que o benefício do autor
não possui tal característica.

A parte autora é beneficiária de pensão por morte (NB 21/114.904.717-5) com
DIB em 5/8/2001 (evento 10_DESPADEC21). A pensão por morte originou-se
da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/084.238.422-7, com DIB
em 2/3/1990 (evento 1_OUT10). 

Na data de início da aposentadoria originária, em março/1990, o limite
máximo do salário-de-benefício em vigor estava estipulado em Cr$ 27.374,76.
A Contadoria do Juizado apurou que a média aritmética simples dos 36 últimos
salários-de-contribuição da aposentadoria originária correspondeu a Cr$
21.909,44 (eventos 14 e 19). A autora não impugnou os cálculos da
Contadoria. 

Logo, o salário-de-benefício não ficou limitado ao teto vigente na época da
concessão. A tese jurídica sustentada na petição inicial não tem pertinência
lógica com a situação da autora.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. (...)

Como se observa, no caso, a autora ajuizou ação de revisão de pensão por
morte, objetivando o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de
aposentadoria. Tal situação denota que a pretensão veiculada na presente ação consiste, na
verdade, na revisão do ato de concessão do benefício de pensão por morte.  

 O início do prazo decadencial se deu após o deferimento da pensão por morte,
em decorrência do princípio da actio nata, tendo em vista que apenas com o óbito do
segurado adveio a legitimidade da parte recorrida para o pedido de revisão, já que, por óbvio,
esta não era titular do benefício originário, direito personalíssimo. 

Cumpre ressaltar que a revisão da aposentadoria gera efeitos financeiros
somente pela repercussão da alteração de sua RMI (renda mensal inicial) na pensão por morte
subsequente (Nesse sentido: RESP 201501003130, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/09/2015.)
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A respeito da incidência do prazo decadencial na presente hipótese, é imperioso
reconhecer que  a decadência foi instituída desde 1997. Com efeito, foi a Medida Provisória
nº 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997 que deu nova redação ao art. 103 da lei
8.212/1991, instituindo a decadência previdenciária, o que ensejou a edição da Súmula 8 da
Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, que assim estabelece:

Em 1/8/2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato
concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28/6/1997,
data de edição da MP nº 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº
8.213/1991. Precedente: processo nº 2008.50.50.000808-0 (Publicado no
Diário da Justiça de 10 de julho de 2009, p.105). 

Do conjunto de manifestações do STF e do STJ sobre a decadência, pode-se
extrair as seguintes premissas:

(a) é constitucional o prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário, a incidir, inclusive, sobre os benefícios já concedidos (RE n.º
626.489, Pleno do STF, repercussão geral);

(b) o prazo decadencial não atinge o ato de concessão de benefício
previdenciário (RE n. 626.589, Pleno do STF, repercussão geral), mas sim qualquer revisão a
ele atinente, como no caso dos pleitos articulados em ações judiciais;

(c) o termo inicial do prazo decadencial para os benefícios concedidos antes do
advento da MP n. 1523/1997 é 1 de agosto de 1997 (RE n. 626.589, Pleno do STF,
repercussão geral);

(d) nos casos de ações judiciais que versem sobre revisão fulcrada em matéria
de fato (reconhecimento de tempo especial e/ou rural, por exemplo), não apreciada no ato
da concessão do benefício, não ocorre a decadência para essa questão (Acórdãos e Decisões
Monocráticas da Primeira e da Segunda Turmas do STJ, e. g., REsp 1491868), conforme
entendimento do STJ.

Daí a razão pela qual a TNU, na sessão de 18/6/2015, haver cancelado a Súmula
n. 64 daquele colegiado a partir do decidido nos PEDILEFs de números 0503504-
02.2012.4.05.8102 e 0507719-68.2010.4.05.8400, ensejando a edição de nova Súmula, a de n.
81: “Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91, nos
casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não
apreciadas pela Administração no ato da concessão”.

Além disso, recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o tema 544 dos recursos repetitivos, definiu que o prazo decadencial para revisão de
benefício originário não é renovado na concessão de pensão por morte.

No caso concreto, todavia, o benefício previdenciário (pensão por morte, NB
1441088323), objeto de revisão, foi concedido posteriormente à vigência da Medida
Provisória n. 1.523-9/1997, em 8/8/2001 (doc. 10 do Evento 1), e a ação foi ajuizada
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em 19/1/2018. Assim, constata-se que  transcorreram dez anos, configurando-se, assim,
a  decadência do direito da autora em revisar seu benefício.

Voto por pronunciar de ofício a decadência da pretensão inicial, nos termos da
fundamentação, eis que decorridos mais de dez anos entre a concessão da pensão por morte,
objeto de revisão, e o ajuizamento do feito. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000252497v19 e do código CRC 625fdea0.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:2
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RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR Nº 5010515-82.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ENZO MIGUEL ANDRADE FELIX

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de MEDIDA DE URGÊNCIA  interposta por ENZO
MIGUELA ANDRADE FELIX, representado por sua genitora SILVANA ANDRADE DOS
SANTOS e assistido pela DPU, em face da decisão proferida nos autos principais (5000878-
92.2019.4.02.5006)  que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de
determinar os entes federativos réus (Estado do Espírito Santo, União e município de
Serra/ES) que viabilizassem procedimento cirúrgico em caráter cautelar. 

Alega, em síntese, que (i) embora apresente quadro clínico estável, é grave a
patologia pelo qual enfrenta, sendo a conexão cirúrgica intracardíaca o único tratamento
corretivo para o caso, (ii) a médica cardiologista pediatra que o acompanha afirmou que a
conexão cirúrgica é indicada para essa patologia, não havendo nenhum outro tratamento
corretivo para o caso, sendo que a eficácia do tratamento é comprovada, com prognóstico da
recuperação, (iii) está em uso de propranolol, medicação que objetiva reduzir os riscos mas
não é uma garantia que estes são reduzidos, (iv) há risco de crise de cianose (coloração
azulada da pele decorrente de oxigenação insuficiente no sangue), arritmias (alterações no
ritmo cardíaco normal), desmaios e até mesmo o óbito, (v) a patologia  vai de encontro ao
maior bem jurídico tutelado pelo nosso ordenamento, o direito à vida, (vi) possui apenas 2
anos e cinco meses na data da presente medida cautelar, sendo aà ele aplicado dispositivos
específicos dada a capital importância desse direito, sobretudo nos casos em que seu titular se
acha mais vulnerável, (vii) a  Constituição Federal garante, em seu art. 227, que “é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde”, logo não resta dúvidas com relação a
prioridade e gravidade do caso exposto, (viii) a patologia compreende um conjunto de
defeitos causados por uma alteração anatômica básica, tendo como consequência a
diminuição da quantidade de oxigênio no sangue, levando à cianose, policitemia (aumento
excessivo do número de hemácias), hipóxia2 (carência de oxigênio nos tecidos orgânicos,
predispondo os pacientes a acidentes cerebrovasculares), desmaios, arritmias e até mesmo a
óbito, (ix)  faz-se necessário e de caráter urgente o efetivo tratamento corretivo, qual seja, a
conexão cirúrgica intracardíaca, devendo ser esta efetivamente garantida pelo Estado nos
termos do art. 196 c/c o art. 227 da Constituição Federal, (x) a Administração Pública se
eximiu de sua responsabilidade em prestar o serviço de saúde adequado, (xi) foi submetido à
cirurgia paliativa quando tinha apenas 1 mês de vida, sendo encaminhado para a efetiva
cirurgia corretiva quando completasse 1 ano de idade, (xii) pela análise do laudo médico
(Evento 1, anexo 2, fl. 14) e do item 10 dos quesitos médicos impugnados pela Defensoria
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Pública da União (Evento 1, anexo 2, fl. 20), nota-se que se encontra aguardando convocação
eletiva para a realização de cirurgia corretiva desde fevereiro de 2018, quando teria
completado 1 ano de idade, (xiii) porém, não houve requerimento formulado pela médica que
o acompanha solicitando o referido procedimento cirúrgico, logo aguarda uma convocação
inexistente, visto que seu nome não se encontra em nenhuma lista de espera, (xiv) tendo em
vista o tempo de espera para realização do procedimento cirúrgico e a omissão do Estado em
não ter prestado o serviço de saúde adequado, visto que não houve sequer efetiva solicitação
de cirurgia, faz-se oportuno destacar o enunciado 93 da lll Jornada de Direito da Saúde do
CNJ (2019), (xv) o tempo de espera enfrentado para a realização de sua cirurgia transpassa o
exposto no enunciado em questão, afirmando a ineficiência do Estado em prestar seus
serviços garantidos constitucionalmente e a possibilidade de apreço jurisdicional para que o
direito do requerente seja efetivamente garantido, (xvi) o art. 4º da Lei 10.259 de 2001 (que
dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais) prevê a
possibilidade de o juiz deferir medidas cautelares durante o curso do processo, de ofício ou a
requerimento das partes, a fim de evitar dano de difícil reparação, (xvi) a probabilidade do
direito, ou também chamado de fumus boni iuris, pode ser perquirido diante da clareza do
direito pleiteado, visto que se trata de demanda de saúde com possível ameaça a maior bem
jurídico tutelado pelo nosso ordenamento, qual seja, o direito à vida, e (xvii) no que diz
respeito ao perigo de dano, ou também chamado periculum in mora, é possível vislumbrá-lo
diante da grave patologia , comeminente risco de vida e sequelas irreparáveis à saúde tendo
em vista ser uma patologia de efeitos progressivos.

Manifestação da União no doc. 4 do Evento 9 alegando, em síntese, que (i)  não
se ignora o teor do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral
no REx n° 855.178 que, em 16/3/2015, estabeleceu que a responsabilidade dos entes
federativos para a prestação do serviço de saúde à população é solidária, (ii) não se olvida que
o referido julgado ainda não possui eficácia, porquanto houve omissão no tocante à prestação
(in)direta do serviço pela União, o que deu ensejo à oposição de Embargos de Declaração,
sendo que os embargos ainda pendem de julgamento, de forma que estão suspensos os efeitos
da decisão impugnada, (iii) em regra geral, a União, na condição de gestora federal do SUS,
participa do processo de prestação da saúde mediante cooperação técnica e repasse, fundo-a-
fundo, de recursos financeiros, tendo responsabilidade primária pelas ações de saúde aos
municípios, competindo à União e aos Estados o auxílio técnico-financeiro necessário, (iv) a
Constituição não contém palavras ou expressões inúteis, cabendo ao intérprete a utilização
dos princípios de interpretação constitucional para dar sentido prático a seus comandos
normativos, (v) a Lei n° 8.080/1990 regulamentou o texto constitucional, detalhando as
atribuições de cada ente da federação em relação ao SUS, (vi) conforme se extrai dos arts. 15,
16, 17, 18 e 24 e seguintes da referida lei, a União foi incumbida somente da coordenação e
formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de
saúde ao cidadão, (vii) o art. 18, inciso I, da referida lei dispõe que compete à direção
municipal do SUS executar os serviços públicos de saúde, (viii) o art. 17 da Lei n°
8.080/1990, de outro lado, é claro ao estabelecer que compete à direção estadual do SUS,
dentre outras coisas, promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações
de saúde e prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente as
ações e serviços de saúde, (ix) ao gestor estadual compete prestar apoio técnico e financeiro
aos municípios e executar, supletivamente, ações e serviços de saúde, (x)  não restam dúvidas
de que não cabe à União, e sim ao ente local, responder, diretamente, à presente ação,
custeando o tratamento de saúde vindicado na inicial, afinal os estados e municípios são os
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entes responsáveis pela execução direta das políticas públicas de saúde, incluindo o
atendimento à população, (xi) a União só pode ser responsabilizada mediatamente, através da
exigibilidade de implementação de diretrizes e políticas públicos, bem como repasse de
recursos necessários, (xii) demonstrado o cumprimento das obrigações da União, deve ser
reconhecida a sua responsabilidade meramente mediata à prestação do tratamento de saúde
pretendido, de forma que eventual condenação seja dirigida diretamente ao ente local, (xiii)
segundo informado pelo Ministério da Saúde (documento em anexo), o autor está inserido na
fila da Regulação Unificada – REUNI, cuja gestão é feita pela Secretaria Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro, na qual o Departamento de Gestão Hospitalar daquele Ministério
(DGHMS/RJ) não possui nenhuma ingerência, (xiv) há a necessidade de haver prévia
demonstração, por intermédio de prova pericial, de que o autor necessita imediatamente do
tratamento de saúde pleiteado e que esse é o mais viável para sua enfermidade, (xv)
no tocante ao direito à saúde, a norma constitucional determina que sua efetivação deverá ser
realizada por meio de um serviço nacional de saúde, de acesso universal, e gratuito, ou seja,
em atenção ao princípio da igualdade, (xvi) a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, (xvii) que embora se esteja diante de normas consagradoras de
direitos sociais, estas são, na verdade, normas programáticas que norteiam a atuação dos
poderes públicos em longo prazo, sempre dependentes de providências integrativas e custosas
por parte do administrador, (xviii) ante o fato de os direitos sociais exigirem prestações
positivas do Estado, põe-se em relevo sua dimensão econômica e a análise não apenas da
conveniência e oportunidade de adoção da medida, mas, principalmente, da possibilidade,
significando que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem que se
despenda algum recurso, dependendo, em última análise, da conjuntura econômica e
financeira, (xix) em relação à saúde, optou o Administrador brasileiro em concretizar os
direitos sociais levando-se em conta a “reserva do financeiramente possível”, utilizando-se de
escolhas que alcançassem a maior parte da população, ainda que, para tanto, algumas
situações específicas tivessem que ser excluídas, (xx) além de ponderar acerca do conteúdo
programático das normas garantidoras do direito à saúde, é preciso ressaltar o respeito aos
princípios da igualdade e impessoalidade, a necessidade de preservar a harmonia existente na
tripartição das funções inerentes ao poder, os limites da atuação judicial no controle da
atividade administrativa, bem como as limitações de ordem orçamentária e financeira, e (xxi)
 não se pretende fechar os olhos para o direito à vida, à saúde e as mazelas enfrentadas pela
população, mas sim reconhecer a impossibilidade material do Sistema Único de Saúde em
amparar todos os seus beneficiários da forma como gostariam, sendo que as necessidades
humanas são sempre muito superiores à capacidade que o Poder Público possui de atendê-las.

Manifestação do município de Serra/ES no doc. 5 do Evento 12 agendo que o
autor não logrou êxito em provas a imediata necessidade do tratamento cirúrgico, justificador
a concessão de medida antecipatória da tutela jurisdicional. 

Sem manifestação do estado do Espírito Santo. 

VOTO
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É dever do Estado, em todas as suas instâncias (municipal, estadual e federal),
propiciar atendimento adequado em termos de saúde a todos os cidadãos, especialmente
àqueles sem condições financeiras de custear o tratamento de suas enfermidades. O art. 196
da Constituição Federal garantiu a todos o direito à saúde, impondo aos entes federativos o
dever de preservá-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e visem, ainda, ao acesso universal e igualitário de todos às ações
e serviços adequados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes,
determina que o Estado deve garantir a saúde a todos por meio do Sistema Único de Saúde
(SUS) que possui, dentre suas diversas atribuições, a competência de formular política de
medicamentos, a fim de proporcionar tal assistência de forma integral e adequada. O art. 2°
desse diploma legal assenta que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O art. 7º, inciso II, por sua
vez, estabelece que a assistência à saúde deve ser proporcionada por um conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade.

No caso, o autor ajuizou ação n. 5000878-92.2019.4.02.5006 objetivando a
condenação dos entes federativos (União, estado do Espírito Santo e município de Serra/ES) a
realizar procedimento cirúrgico denominado de CONEXÃO CIRÚRGICA
INTRACARDÍACA em caráter de urgência. 

Alega que (i) nasceu em 3/1/2017 com o diagnóstico neonatal de Tetralogia de
Fallot de má anatomia (CID 10: Q 21:3), (ii) com apenas 1 mês, foi submetido à cirurgia de
Blalock Taussing paliativa, necessitando posteriormente de cirurgia corretiva da referida
cardiopatia congênita, (iii) após a cirurgia paliativa de emergência, o recorrente tinha
encaminhamento para a cirurgia corretiva quando completasse 1 ano de idade, no entanto, já
se passaram 2 anos e cinco meses e o procedimento cirúrgico ainda não foi realizado, (iv)
diante da necessidade vital do procedimento cirúrgico ora exposto e do frustrado atendimento
na via administrativa, não restou outra alternativa senão a o ajuizamento desta demand, (v) o
indeferimento da tutela de urgência não merece prosperar, tendo em vista a necessidade vital
da cirurgia e o perigo que a demora pode ocasionar para o mesmo com possível risco de
óbito.

O laudo médico juntado na ação 50008789220194025006 e datado em
10/12/2018 atesta que o autor possui diagnóstico de TETRALOGIA DE FALLOT, tendo sido
submetido à cirurgia paliativa em fevereiro/2017, estando bem clinicamente e aguardando
convovação para correção cirúrgica da cardiopatia congênita (CID 10: Q 21:3). 

Como se observa, o autor já foi submetido a uma cirurgia paliativa que, por sua
vez, não foi suficiente para corrigir a cardiopatia congênita. Não há nenhuma prova de que o
tratamento possa ser feito de outra forma. Assim, pode-se concluir que a cirurgia denominada
de CONEXÃO CIRÚRGICA INTRACARDÍACA é o único meio de o autor afastar a
patologia de que é portador desde o nascimento e não sofrer risco de morte súbita. 
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Segundo a literatura médica, a cardiopatia congênita é qualquer anormalidade
na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras 8 semanas de gestação quando se
forma o coração do bebê. Ocorre por uma alteração no desenvolvimento embrionário da
estrutura cardíaca, mesmo que descoberto anos mais tarde. As cardiopatias congênitas mais
comuns incluem alteração em alguma válvula cardíaca, que influencia no fluxo sanguíneo
dificultando ou impedindo sua passagem, alterações nas paredes do coração levando a
comunicações cardíacas que não deveriam existir e mistura do sangue oxigenado com o não
oxigenado ou ainda a formação de um único ventrículo. Pode ainda haver a combinação de
malformações. Registra-se que é a alteração congênita mais comum e uma das principais
causas de óbito relacionados a malformações congênitas.

A decisão proferida na ação 000878-92.2019.4.02.5006 indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência no sentido de determinar os entes federativos a conceder a
referida cirurgia sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada por ENZO
MIGUEL ANDRADE FELIX, em face da UNIÃO FEDERAL, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando a
realização de procedimento cirúrgico denominado de conexão cirúrgica
intracardíaca.

O requerente, menor impúbere, que neste ato é representado pela sua genitora,
alega ser portador de doença cardíaca denominada de "Tetralogia de Fallot"
(CID 10. Q 21.3). Segue narrando que realizou procedimento cirúrgico paliativo
em fevereiro de 2017, necessitando de cirurgia eletiva da referida cardiopatia
congênita.

Afirma ainda que tinha encaminhamento para a realização da cirurgia quando
completasse 1 ano de idade, ou seja, em janeiro de 2018, no entanto, já teriam se
passado 2 anos e o procedimento cirúrgico ainda não teria sido realizado,
estando o autor na fila de espera.

Para comprovar suas exposições, foi juntado um laudo médico e quesito para
realização da cirurgia (Evento 01, ANEXO2).

É o relatório. Decido.

Defiro a gratuidade de justiça requerida. Anote-se.

Passo à análise do pedido de antecipação da tutela.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência sera concedia
quando forem preenchidos os requisitos cumulativos de perigo de dano e
probabilidade do direito.
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Sobre o tema em análise, importante destacar os seguintes Enunciados
aprovados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 

ENUNCIADO N.º 13 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (2014)

Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de
medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a
prévia oitiva  do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas
 a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à Administração,
competência do ente federado e alternativas terapêuticas. 

ENUNCIADO nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ (2015) 51 -
Saúde Pública.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer
relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de
risco imediato.

No caso dos autos, consta apenas um laudo médico (Evento 01, ANEXO2, fl.
14), onde a médica pediátrica que acompanha o autor afirma que, apesar do
diagnóstico, o autor estaria bem clinicamente, fazendo uso dos medicamentos
prescritos e aguardando convocação para cirurgia eletiva da cardiopatia
congênita. Logo, não ficou caracterizado, a princípio, a urgência que o caso
requer.

Portanto, embora não se desconheça da doença pela qual o autor está acometido,
não restou demonstrado, neste momento processual, o perigo de dano alegado,
bem como não foram preenchidos os requisitos dos enunciados das jornadas I e
II.

Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela provisória de urgência.

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de
residência atualizado, com data de pelo menos 06 (seis) meses antes da
propositura da ação.

Citem-se e intimem-se os réus, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentarem contestação ou proposta de acordo.

Após, nos termos do art. 178, inciso II do CPC, intime-se o Ministério Público
Federal para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

À Secretaria para as providências necessárias.

(...)
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Todavia, não há como ser mantida a decisão impugnada. Isso porque o laudo
médico em apreço, que sugere a realização da cirurgia para tratamento da doença
cardiológica, está datado 10/12/2018 e, até o momento, ou seja, mais de 6 meses, o autor não
obteve do estado a assistência à sua saúde. 

Vale apontar que a patologia em discussão é a terceira maior causa de
mortalidade neonatal no País e não há como ignorar que o autor, portanto, corre risco de
morte em razão de omissão do estado, que, inclusive, possui unidades públicas de saúde
habilitadas para a realização da pugnada cirurgia. 

Assim, deve a União e os demais entes, em tutela de urgência, adotar as
medidas necessárias à realização de CONEXÃO CIRÚRGICA INTRACARDÍACA em favor
do autor. 

O STF, em 15/3/2017, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin (ARE 0502773-
40.2016.4.05.8401/RN), apreciando agravo que não admitiu recurso extraordinário interposto
em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte, assim se manifestou:

CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO/TRATAMENTO/PRODUTO EFICAZ PROPICIADO PELO
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS.

1. Recursos da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de
Mossoró/RN contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de
procedimento cirúrgico ortopédico. Aduz-se ilegitimidade, que o tratamento é
prestado pelo SUS, donde descabida condenação pecuniária para que arque com
o procedimento em hospital particular, violação do princípio da isonomia e
insindicabilidade de políticas públicas.

2. É inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da
saúde, em face do insculpido no art. 196, caput, da Constituição Política de
1988.
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3. O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
além de outras fontes, donde solidária a obrigação e legitimados passivos
quaisquer dos entes federativos (STF, 1ª. T., RE 626382 AgR/RS, rel. Min.
ROSA WEBER, DJe-178 10.09.2013), sem cogitar-se, com isso, de
litisconsórcio necessário. A respeito, aliás, Enunciado 8 desta Turma (A União é
parte legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem
fornecimento de medicamentos, realização de exames ou outras providências
vinculadas ao Sistema único de Saúde). Desse modo, a legitimidade da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorre da solidariedade dos
entes públicos no cumprimento dos serviços de saúde. Isso afasta qualquer
possibilidade de "direcionamento" da obrigação ente A, B ou C que tenham tido
sua responsabilidade (por solidariedade) judicialmente reconhecida, mesmo
porque aceitar-se direcionamento é negar legitimação passiva concorrente que
decorre da solidariedade do direito material (CF). Isso não importa dizer que o
cumprimento da obrigação deve ser exigido de todos os devedores da obrigação
ao mesmo tempo. Solidária que é a obrigação, o cumprimento pode ser exigido
do ente que propicie a prestação jurisdicional mais célere e compatibilize o
sistema de compensações mútuas entre eles, a ser aferido pelo juízo da
execução, o que não importa renúncia ao direito de exigir também dos demais
obrigados, se necessário for e assim entender o juízo da execução. Essa exegese,
aliás, é a antiga, sábia e sempre atual na norma do Código Civil sobre
solidariedade passiva (art. 275), que aqui não só pode, como deve ser aplicada.

4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana,
donde se cotejar princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição
de funções, finitude de recursos, prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre
outros), num juízo de colisão (aparente ou não) de direitos fundamentais que
será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a calibração entre a
realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do
possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a
Recomendação CNJ 31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão
sensível como esta.

5. Assim, parece razoável supor quatro quadrantes alvos de demandas judiciais:
a) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento regularmente
incluído(s) na política de saúde do SUS; b) ausência de fornecimento de
medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS,
conquanto reconhecido pelos meios científicos de saúde competentes no Brasil
(como a listagem da ANVISA); c) ausência de fornecimento de
medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS,
sem suficiente/provável reconhecimento pelos meios científicos competentes no
Brasil; d) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não
previsto(s) na política de saúde do SUS, com reconhecimento exclusivamente
pelos meios científicos estrangeiros.
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6. Ocorre que este Colegiado, em sessão de 27.05.2015, numa série de
processos envolvendo o tema saúde, readequou o seu entendimento, à vista da
melhor apreciação da diversidade de demandas a ele submetido, no que pode ser
resumido ao seguinte, com excepcionalidades a depender do caso: a) não há
direito a tutela jurisdicional positiva para antecipação de procedimentos
cirúrgicos, em desordem ao princípio da igualdade, ainda que sob alegação de
urgência, mormente por não se poder levar em conta as especificidades de
outros usuários do sistema público de saúde, insindicáveis e imponderáveis na
demanda individual; b) não há direito a tutela jurisdicional positiva para
fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos diversos tidos por mais
eficientes, quando o sistema público de saúde já fornece tratamento
suficientemente eficiente; c) não há direito a tutela jurisdicional positiva para
fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos off label; d) não há direito
a prescrição de medicamentos/tratamentos/produtos por médico particular, não
contidos no Sistema de Saúde e não reconhecidos pelos meios públicos de saúde
(como a listagem da ANVISA), sem comprovação científica de eficácia; e) em
qualquer caso, devem ser consideradas as orientações do Fórum Judiciário para
a Saúde e a Recomendação CNJ n. 31/2010, que traça diretrizes aos magistrados
quanto às demandas judiciais que envolvem a assistência à saúde, notadamente
os Núcleos de Apoio Técnico (notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de
Avaliação de Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG, em
resposta a questionamento feito por Juízes para subsidiar demandas judiciais
envolvendo questões de saúde) bem como os Enunciados pertinentes e outras
fontes de informações técnicas.

7. No caso dos autos, postula a parte autora a realização de procedimento de
reconstrução do tendão patelar do joelho. Conforme atestou o perito médico
designado pelo Juízo sentenciante, o autor é portador de lesão do tendão patelar
do joelho direito, sendo necessário realizar o procedimento cirúrgico para o
adequado tratamento da lesão (anexo 17), procedimento este fornecido pelo
SUS.

8. Tem sido frequente a propositura de demandas desta natureza, nas quais se
postula a realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos não realizados no
Município de Mossoró. Este Colegiado, tendo analisado detidamente a matéria,
tem reiterado o entendimento de que é descabida a violação ao princípio da
isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em detrimento de todos os
usuários do SUS que aguardam a realização do mesmo procedimento.

9. Nesse sentido, transcrevo excerto do Voto proferido pelo Juiz Federal Almiro
José da Rocha Lemos, proferido por ocasião do julgamento do processo nº
0505308-73.2015.4.05.8401, realizado na sessão do dia 24 de fevereiro de
2016: “Observo, a partir do que é registrado nos autos que a autora pretende
obter tratamento prioritário, na medida em que, embora a utilidade médica que
pretende obter seja coberta pelo SUS, pretende avançar a fila de espera
existente para a cobertura. Entendo que a referida prioridade é, de plano,
descabida nas hipóteses em que não se demonstra risco de vida. É de se
aguardar que qualquer tratamento médico traga melhorias para o paciente, de
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maneira que não creio possível que se antecipe o tratamento com a mera
justificativa de que estes ocorrerão, pois também ocorrerão para aqueles que
aguardam a vez. Ressalto que é diversa a hipótese de realização da cirurgia em
hospital particular, pois ainda mais grave a quebra da isonomia. Ao revés de
apenas colocar o requerente na frente dos demais concidadãos, ainda
determina-se que se tenha com ele um gasto que não se tem para com os demais
que encontram-se na mesma situação. Como dito alhures, é necessário cuidado
redobrado para que a intervenção judicial não afaste o princípio republicano
do SUS, concedendo tratamento mais benéfico para quem procura a justiça em
detrimento dos demais cidadãos.”

10. Assim, em se tratando de hipótese de procedimento oferecido pelo SUS,
ainda que em localidade distinta daquela onde residente a parte autora, desde
que observada a ordem de espera, a concessão da tutela jurisdicional, como o
caso, demandaria justificativa concreta, aqui não existente, visto que se trata de
cirurgia eletiva.

11. Recursos providos para julgar o pedido improcedente. Revoga-se
imediatamente eventual tutela provisória concedida.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 566.471, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio (Tema 6). Reproduzo a ementa desse julgado:

“SAÚDE – ASSISTÊNCIA – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO –
FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a
obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.”

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para
adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do
art. 328 do RISTF."

Embora a Corte Suprema tenha firmado o entendimento de que "não há direito
a tutela jurisdicional positiva para antecipação de procedimentos cirúrgicos, em desordem
ao princípio da igualdade, ainda que sob alegação de urgência, mormente por não se poder
levar em conta as especificidades de outros usuários do sistema público de saúde,
insindicáveis e imponderáveis na demanda individual", a União, em sua impugnação, não
comprovou (nem mesmo afirmou) que haveria uma fila de espera para a realização de
cirurgias como a requerida nos autos e que a determinação do procedimento em favor do
autor poderia prejudicar outras crianças em idêntica situação e que aguardam tempo maior na
espera da intervenção cirúrgica em análise.  

Voto por conhecer o recurso como medida de urgência e dar-lhe provimento,
determinando a União, ao estado do Espírito Santo e ao município de Serra/ES
que disponibilizem ao autor a internação e o tratamento cirúrgico requerido (CONEXÃO
CIRÚRGICA INTRACARDÍACA), independentemente de fila de espera no SUS, no prazo
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máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de multa pessoal por
descumprimento de ordem judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, devendo
os entes federativos comprovarem, no mesmo prazo, o cumprimento da ordem judicial nos
autos da ação principal (5000878-92.2019.4.02.5006). Encaminhem-se os autos ao Ministério
Público Federal para ciência, por se tratar de menor. Cumpra-se. 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000241092v6 e do código CRC 73984480.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:12
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RECURSO CÍVEL Nº 0500005-19.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEOMAR RODRIGUES ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria em
descompasso com os elementos dos autos, sem indicar algum vício de omissão, contradição
ou obscuridade. 

VOTO

A decisão embargada entendeu que a sentença deveria ser mantida por seus
próprios fundamentos por ausência de argumentos ou provas que pudessem infirmá-la,
destacando ainda que:

(...) A parte Autora sofreu uma série de derrotas judiciais, em processos
anteriores, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, não havendo
qualquer motivo legal que impedisse a CEF de executar o débito contratual, em
razão da inexistencia de quaisquer pagamentos a partir de 2005.

Com efeito, é cediço que dificuldades financeiras e problemas de saúde do
Autor não são suficientes para a renegociação do contrato. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Segundo o art. 1.023 do
CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, os embargos declaratórios
não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez que possuem
somente efeito de integração e não de substituição.  Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Reconheço, de ofício, erro material na parte dispostiva do acórdão embargado
para manter a condenação em honorários da seguinte forma: "Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita". 

Voto por conhecer os embargos e a ele negar provimento, reconhecendo erro
material no acórdão em sua parte dispositiva quanto à verba honorária, nos termos da
fundamentação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000254872v3 e do código CRC 97fb2058.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
Data e Hora: 15/8/2019, às 20:25:5
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