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FGTS. LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA VINCULADA 
REFERENTE A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PARCELA ACESSÓRIA. 
A Turma, por unanimidade, entendeu que o resíduo de expurgos 
inflacionários é parcela acessória ao valor principal do depósito efetuado 
antes dos planos econômicos que manipularam os índices de correção 
monetária. Assim, se o valor principal já tiver sido levantado, igual destino 
deve ser conferido ao valor do resíduo creditado, pois o acessório segue o 
principal. Com este entendimento, a Turma negou provimento ao recurso da 
CEF, sob o argumento de que é desnecessário condicionar o saque à 
repetição da prova de que a autora foi demitida sem justa causa, razão pela 
qual se dispensa a apresentação de documentos. (Processo nº 
2004.50.50.004899-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves).  

 
 

FGTS. ESTABELECIMENTO FECHADO. DIREITO A SAQUE. 
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. 
A Turma reconheceu, por unanimidade, que a autora tem direito a efetuar o 
levantamento dos valores depositados a título de FGTS, posto que o direito 
à movimentação da conta já foi reconhecido por decisão da Justiça 
Trabalhista. Por fim, entendeu que a demora em liberar o valor creditado em 
conta vinculada gera prejuízo que precisa ser compensado com a incidência 
de juros de mora. (Processo nº 2004.50.50.006552-5/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Rogério Moreira Alves).  
 

 
PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES 
CONCOMITANTES. UNICIDADE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO É UNO. 
IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.  
A Turma negou provimento ao recurso da parte autora que no período de 
16/03/1987 a 30/10/1995, simultaneamente trabalhou no Banestes e no 
Estado do Espírito Santo. Em ambas as atividades, a relação de trabalho 
era, então, regulada pela CLT, vinculando-a ao regime geral de previdência 
social. Em 31/10/1995, o INSS concedeu aposentadoria por tempo de 
serviço, tendo computado apenas períodos trabalhados para a Prefeitura 
Municipal de Colatina e para o Banestes. Assim, dentre as atividades 
concomitantes (no Banestes e no Estado do Espírito Santo), apenas a 
primeira é que foi efetivamente considerada para concessão de benefício no 
RGPS. A recorrente, então, pressupõe que o tempo de contribuição 
correspondente à atividade concomitante exercida perante o Estado do 
Espírito Santo poderia ser lançado pelo INSS em certidão de tempo de 
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contribuição para efeito de contagem recíproca, sem transgredir o art. 96, III, 
da Lei nº 8.213/91. Contudo, a Turma entendeu que quando o segurado 
exerce duas atividades concomitantes que o vinculam ao RGPS, há 
duplicidade de salários-de-contribuição, mas o correspondente tempo de 
contribuição é uno. Para fins previdenciários, a concomitância de atividades 
não gera duplicidade de tempo de contribuição, senão que propicia o 
somatório dos respectivos salários-de-contribuição conforme art. 32 da Lei 
nº 8.213/91. Assim, ao lapso temporal em que a recorrente simultaneamente 
trabalhou no Banestes e no Estado do Espírito Santo corresponde um único 
período de tempo de contribuição, que não comporta fracionamento. Por 
conseguinte, o tempo de contribuição no Estado do Espírito Santo (período 
de 16/03/1987 a 30/10/1995) é o mesmo tempo atinente ao vínculo com o 
Banestes, já utilizado para concessão da aposentadoria. A jurisprudência 
que cogita de fracionamento de tempo de contribuição para efeito de 
contagem recíproca e percepção de duas aposentadorias em regimes 
previdenciários distintos trata de situação diferente da do caso concreto: 
aplica-se quando o segurado, dentro de um regime previdenciário, acumula 
tempo de contribuição excedente não aproveitado para concessão de 
aposentadoria no regime original, podendo aproveitar o excedente não 
utilizado para concessão de aposentadoria em outro regime (REsp 687.479–
RS, DJ nº 101, 30/05/2005, p. 410). Esse entendimento não autoriza 
duplicação de tempo de contribuição em atividades concomitantes sob o 
mesmo regime previdenciário para que cada um deles possa ser 
aproveitado em um regime. (Processo nº 2005.50.50.000531-4/01, Rel. Juiz 
Federal Dr. Rogério Moreira Alves).  
 

 
PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-
APRENDIZ. NECESSIDADE DE COMPROVAR RELAÇÃO DE EMPREGO. 
POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM PERÍODO POSTERIOR AO 
DECRETO-LEI Nº 4.073/42. EXCLUÍDOS OS PERÍODOS DE FALTA.  
A Turma deu parcial provimento ao recurso do INSS por entender que no 
cômputo do tempo de serviço em que o segurado foi aluno-aprendiz devem 
ser excluídos os períodos de falta. Na época em que o autor estudava na 
escola agrotécnica federal, estava em vigor a Lei nº 3.807/60. A lei não 
incluía o aluno-aprendiz como uma categoria de segurados à parte. O aluno-
aprendiz só podia se tornar segurado obrigatório da previdência social 
quando se qualificava como sujeito de uma relação de emprego, pois então 
se enquadrava na descrição contida no inciso I do art. 5º da Lei nº 3.807/60. 
Em outras palavras, ele era segurado obrigatório não por causa da mera 
condição de aluno-aprendiz, mas por se vincular à instituição de ensino em 
que estudava por um contrato especial de emprego. Por isso, não basta 
provar a mera freqüência a curso técnico profissionalizante. É necessário 
apurar o preenchimento dos elementos caracterizadores de um vínculo 
empregatício. A caracterização da relação de emprego, em linhas gerais, 
depende dos seguintes requisitos cumulativos: pessoalidade, habitualidade, 
subordinação e onerosidade. Comprovados os requisitos característicos da 
relação de emprego, o enquadramento do aluno-aprendiz como segurado 
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obrigatório pode se dar a qualquer tempo, não ficando limitado ao período 
de 09/02/42 a 16/02/59 (Decreto-lei nº 4.073/42), conforme jurisprudência 
dominante. O conjunto probatório, porém, não dá respaldo à averbação de 
todo o tempo de matrícula ininterruptamente, porque, no ano letivo de 1969, 
o autor faltou durante 212 dias e, no ano letivo de 1970, faltou 92 dias. Por 
isso, arbitra-se que, no ano de 1970, a averbação de tempo de serviço deva 
se restringir ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro; e, no ano de 
1969, a averbação restringe-se ao período de 1º de janeiro a 2 de junho. 
Excluem-se, assim, os períodos de 01/10/1970 a 31/12/1970 (= 92 dias de 
falta) e de 03/06/1969 a 31/12/1969 (= 212 dias de falta).  Com esse 
fundamento, a Turma, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso 
para excluir da condenação a averbação de tempo de serviço referente aos 
períodos de 03/06/1969 a 31/12/1969 e de 01/10/1970 a 31/12/1970. 
Mantém-se a sentença quanto à condenação na averbação do tempo de 
serviço referente aos períodos de 01/03/1967 a 02/06/1969, 01/01/1970 a 
30/09/1970 e 01/01/1971 a 05/03/1971. (Processo nº 2004.50.50.007994-
9/01. Rel.: Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. 
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. REVERSÍVEL POR CIRURGIA. 
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA A CONCESSÃO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA.  
A Turma deu provimento parcial ao recurso do INSS por entender que a 
possibilidade de reversão da incapacidade por cirurgia simples não autoriza 
a concessão de aposentadoria por invalidez, mas apenas de auxílio-doença. 
A percepção do benefício previdenciário de auxílio-doença pressupõe o 
cumprimento de determinados requisitos, sendo imprescindível que o 
segurado esteja “incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual por mais de 15 dias consecutivos” (art. 59 da Lei nº 8.213/91). Por 
sua vez, a aposentadoria por invalidez é devida, uma vez cumprida, quando 
for o caso, a carência exigida, estando ou não o segurado em gozo de 
auxílio-doença, e este for considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 
devendo essa ser paga enquanto o mesmo permanecer nesta condição (art. 
42 da Lei nº. 8.213/91). Segundo o laudo pericial, restou comprovada 
apenas a incapacidade total e temporária da autora, que sofre de 
“Cervicobraquialgia, lombociatalgia crônica e síndrome do túnel do carpo”, 
motivo pelo qual se mostra necessária a reforma da sentença, posto que a 
incapacidade é reversível mediante realização de procedimento cirúrgico, 
devendo ser concedido à recorrida o benefício de auxílio-doença e não 
aposentadoria por invalidez. Assim, a Turma deu provimento parcial ao 
recurso para reformar a sentença recorrida devendo ser restabelecido o 
auxílio-doença da autora, com termo inicial em 17/07/2006, data em que foi 
suspenso indevidamente. (Processo nº.: 2006.50.51.001795-0/01. Rel.: Juiz 
Federal Dr. Vladimir Vitovsky). 
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ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE VEÍCULO 
EM ESTACIONAMENTO DE UNIVERSIDADE PÚBLICA – FALHA NO 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 
A Turma julgou procedente o pedido de indenização em virtude de furto nas 
dependências do estacionamento da UFES. Entendeu-se que o 
estacionamento da UFES é parte integrante do campus (patrimônio da 
Universidade) que, por sua vez, é dotado de vigilância. Sob esta ótica, não 
merece prosperar a alegação da Universidade no sentido de que é 
responsável pelo estacionamento, mas não pelos veículos ali estacionados.  
Ao proporcionar uma área de estacionamento com acesso apenas após 
passagem por guaritas de controle de entrada e saída de veículos, 
localizando-se em local cercado e aparentemente seguro, possuindo ainda, 
um serviço próprio de vigilância, a Universidade assume, mesmo que 
tacitamente, a obrigação de guarda dos veículos a ela confiados. Dessa 
maneira, não prepondera a alegação de que o serviço de vigilância tem o 
intuito apenas de zelar pelo patrimônio da Instituição. O relator ponderou 
que mesmo a Universidade possuindo serviço de controle de entrada e 
saída de veículos, o carro da autora fora retirado do campus universitário 
sem a apresentação do cartão de controle, havendo, assim, uma flagrante 
falha no serviço de vigilância e de fluxo de automóveis. Dessa forma, fica 
caracterizada a culpa da universidade no evento danoso.  A 
responsabilidade civil, in casu, é subjetiva, caracterizada pela falha do 
serviço de vigilância. Presentes, ainda, o nexo causal e o prejuízo causado 
por culpa Universidade. Por seu turno, entendeu-se que a gratuidade no 
serviço de estacionamento disponibilizado e o simples aviso de não 
responsabilidade impresso no cartão de controle, não se prestam a isentar a 
Universidade da responsabilidade pela guarda dos veículos. (Processo nº: 
2007.50.50.001094-0/01. Rel.: Juiz Federal Dr. Wilson Witzel). 
 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHO AUTÔNOMO 
NÃO CONSIDERADO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. VALOR DA 
RMI INCORRETO.  
O INSS insurge-se somente quanto à sistemática adotada nos cálculos da 
renda mensal inicial do benefício (RMI), eis que não controverte a qualidade 
de segurado do de cujus e nem o direito dos autores à pensão por morte. A 
turma entendeu que a sentença não observou o disposto no art. 29, II, da 
Lei 8.213/91, uma vez que, para fins de cálculo do salário de benefício deve 
ser observado todo o período contributivo. A contadoria, para fins de cálculo 
da RMI, considerou somente os anos de 1994 a 1996, que foi o período em 
que o de cujus possuiu vinculo empregatício. Não foram considerados no 
período básico de cálculo (PBC) os meses de trabalho autônomo, o que 
resultou num salário de benefício incorreto e, conseqüentemente, uma 
renda mensal inicial equivocada. Assim, a Turma deu provimento ao recurso 
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do INSS no sentido de que a RMI deve ser recalculada para incluir no 
período básico de cálculo os meses de trabalho autônomo, considerando-se 
como salário de contribuição mensal o valor de um salário mínimo. 
(Processo nº: 2003.50.50.013983-8/01. Rel.: Juiz Federal Dr. Wilson Witzel). 
 
 
 

Notícias 
 
lançamento do Boletim da Turma Recursal em 10/06/2008 
Lançado o Boletim da Turma Recursal. Em sua primeira edição o 
Boletim trouxe a Memória da Turma Recursal, as principais decisões, as 
Súmulas, a composição atual, dados estatísticos, entre outras 
informações. Na ocasião, foi promovido Seminário sobre “Acesso à 
Justiça Federal e a importância dos Juizados Especiais no processo de 
Inclusão Social”. A abertura foi promovida pelo Juiz Federal Presidente 
que palestrou sobre “Transparência e Integração no Acesso à Justiça”. 
Em seguida, o Juiz Federal Dr. Wilson Witzel discorreu sobre “A 
importância dos Juizados Especiais no Núcleo de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito”. Após, o Juiz Federal Dr. Alexandre Miguel 
discursou sobre “O Acesso à Justiça e a Implantação dos Juizados 
Especiais Federais”, tema de sua dissertação de mestrado. Por fim, 
proferiu palestra o Dr. Marcos Antônio Borges Barbosa, Procurador-
Chefe da Matéria de Benefícios do INSS, sobre “ A Seguridade Social e 
os Juizados Especiais Federais”. O evento foi considerado como Fórum 
para aproveitamento no CAE da EMARF.  


