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TRIBUTÁRIO 
 
 
PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. 
NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 215 DO STJ. 
PRESCRIÇÃO. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". ORIENTAÇÃO 
FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
Conforme entendimento majoritário do E. STJ, o prazo prescricional para a 
propositura da ação de repetição de indébito, na hipótese de tributo sujeito a 
lançamento por homologação, é de dez anos, a contar do fato gerador, se a 
homologação for tácita (tese dos "cinco mais cinco"), e de cinco anos, a 
contar da homologação, se esta for expressa. Assim, merece reforma a 
sentença, fixando, portanto, que o prazo prescricional é de dez anos a 
contar da propositura da ação. Patente o caráter indenizatório da parcela 
paga ao empregado decorrente de adesão ao plano de demissão 
incentivada. Inteligência da Súmula n. 215 do STJ que assim dispõe: “A 
indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão 
voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda”. Com este 
entendimento, a Turma deu provimento em parte ao recurso para deferir a 
restituição do Imposto de Renda sobre as parcelas recebidas a título de 
incentivo à demissão voluntária nos dez anos anteriores à propositura da 
ação, atualizados pela Taxa Selic desde quando recolhidos indevidamente, 
porquanto a aludida taxa contempla, a um só tempo, correção monetária e 
juros de mora. Deverá ser deduzido do valor da condenação as verbas 
porventura restituídas ao Autor por ocasião do ajuste anual na Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física respectiva. (Processo nº. 
2006.50.50.000926-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky) 
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REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE 
COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE AMPLA 
DILAÇÃO PROBATÓRIA E COMPLEXO EXAME TÉCNICO. 
INCOMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 
SENTENÇA ANULADA. DETERMINADA DISTRIBUIÇÃO PARA VARA 
CÍVEL. 
O afastamento da incidência do imposto de renda não se estende a todo o 
valor da complementação de aposentadoria. Na verdade, o imposto de 
renda só não incide sobre a parcela da complementação proporcional às 
contribuições efetuadas sob o regime da Lei nº 7.713/88 (janeiro de 1989 a 
dezembro de 1995) e cujo ônus tenha sido exclusivamente do participante 
do plano de previdência privada. Por conseguinte, o imposto incide sobre a 
parcela do benefício correspondente às contribuições vertidas pelo 
empregador e aos ganhos oriundos de investimentos e lucros da entidade, 
assim como incide sobre a parcela decorrente de eventuais contribuições 
realizadas pelo próprio beneficiário antes de janeiro/89 e depois de 
dezembro/95. O percentual do complemento de aposentadoria sobre o qual 
deve ser afastada a incidência do imposto de renda deve corresponder ao 
resultado da divisão entre o somatório atualizado das contribuições 
aportadas pelo autor ao fundo de previdência privada no período de janeiro 
de 1989 a dezembro de 1995 (excluem-se as contribuições realizadas antes 
ou depois desse lapso temporal) e o total do saldo do autor no fundo 
(incluindo as contribuições vertidas pelo empregador e os ganhos oriundos 
de investimentos e lucros da entidade). Essas apurações contábeis não 
poderiam ser desenvolvidas pela Contadoria do juízo, haja vista sua relativa 
complexidade. Seria necessária a designação de perícia contábil para 
análise documental detalhada e para a elaboração do cálculo. A ampla 
dilação probatória e o complicado exame técnico são incompatíveis com o 
procedimento dos juizados especiais federais, norteado pelos princípios da 
celeridade, informalidade, simplicidade e economia processual. A 
competência dos juizados especiais limita-se às “causas cíveis de menor 
complexidade”, nos termos do art. 98, I, da Constituição Federal. Com este 
entendimento, a Turma reconheceu de ofício a incompetência do juizado 
especial federal. Por uma questão de economia processual, em vez de 
extinguir o processo, é admissível declinar de competência em favor de uma 
das varas cíveis da Seção Judiciária do Espírito Santo.  (Processos nºs.: 
2006.50.50.004994-2/01 e 2002.50.50.002411-3/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves) 
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CIVIL 
 
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
EQUIPARAÇÃO A FORNECEDOR DE SERVIÇO. RELAÇÃO 
CONSUMERISTA. PACTA SUNT SERVANDA. TEORIA DA IMPREVISÃO 
REJEITADA. INCIDÊNCIA DE DESÁGIO. PUBLICIDADE DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL.  
A CEF não toma parte na relação jurídica contratual, entabulada entre a 
Caixa Capitalização S/A e a recorrida. Não obstante, foi a CEF que, em uma 
de suas agências bancárias, ofertou o título de capitalização. Dessa forma, 
a recorrente equiparou-se a fornecedora do serviço para os fins do art. 3º da 
Lei nº 8.078/90. Considerando que a negociação de títulos de capitalização 
configura relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do 
Consumidor, a recorrente responde, na qualidade de fornecedora, pelo vício 
do serviço. A relação jurídica entre a recorrente e a recorrida não decorreu 
do contrato, mas da lei. Rejeitada a argüição de ilegitimidade passiva ad 
causam. A sentença considerou que a recorrida tem direito ao resgate do 
valor integral aplicado, apesar de ocorrido antes do termo de vigência 
contratual. Ao assim proceder, desrespeitou cláusula contratual. Aplica-se o 
princípio da obrigatoriedade da convenção (pacta sunt servanda), de acordo 
com o qual o contrato forma lei entre as partes, devendo suas estipulações 
serem fielmente cumpridas. Descartada a aplicação da teoria da imprevisão, 
porque, quando a recorrida subscreveu a proposta de aquisição dos títulos 
já tinha ciência do problema de saúde cujo tratamento foi apontado na 
petição inicial como escusa para justificar as “sérias dificuldades 
financeiras”. A incidência de deságio sobre o valor do resgate ocorrido antes 
do último mês de vigência do contrato está claramente prevista no art. 8º 
das cláusulas contratuais expostas no verso do título. Não procede a 
acusação de falta de publicidade das cláusulas contratuais. Recurso provido 
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido. (Processo nº 
2004.50.50.005954-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves) 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FALTA DE 
INTERESSE RECURSAL. VERBA DEVIDA NO PERÍODO DE FÉRIAS E 
LICENÇAS. JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA.  
A prescrição qüinqüenal já havia sido pronunciada na sentença. Nesse 
ponto, falta interesse recursal. A impugnação aos cálculos propostos pelo 
recorrido é impertinente, porque eles não foram acolhidos pela sentença 
recorrida, que é ilíquida. Nesse ponto, falta interesse recursal. É pacífica a 
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jurisprudência do STJ no sentido de que “o auxílio-alimentação é devido por 
dia trabalhado no efetivo desempenho do cargo, não fazendo a legislação 
em vigor qualquer exclusão quanto ao período de férias ou licenças, nos 
termos delimitados pelo art. 102 da Lei nº 8.112/90” (RESP 625338, 
AGRESP 643938, RESP 674565, AGRESP 643236, RESP 577647, RESP 
552881). A União pediu a reforma da sentença no que se refere à taxa de 
juros de mora, que, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, deveriam 
corresponder a 0,5% ao mês. Ocorre que se trata de norma especial 
aplicável tão-somente nas condenações impostas à Fazenda Pública para 
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados 
públicos, nada tendo a ver com o pagamento de auxílio-alimentação, que é 
verba de natureza indenizatória (Processo nº 2004.50.50.009050-7/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves) 
 
 
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO SELETIVO OU ESPECIAL. 
JUROS DE MORA. VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.  
 “A Medida Provisória nº 1783/1998, e reedições, atual MP nº 2.165-
36/2001, ao instituir o auxílio-transporte, não definiu o que seja transporte 
coletivo. Todavia fazendo-se uma exegese sobre os fins sociais das 
mesmas, conclui-se que seu objetivo foi ensejar o direito à percepção, pelos 
servidores, do benefício de auxílio-transporte para ajudar a custear as 
despesas que os mesmos possuem na locomoção entre suas residências e 
o local do trabalho. O servidor que reside em um Município e exerce suas 
atividades funcionais em outro faz jus à percepção de auxílio-transporte não 
transmudando essa orientação a natureza intermunicipal do deslocamento 
sub examine (TRF 4ª Região, AMS 200472000103950/SC, DJU de 
26/04/2006; AMS 200471000463708/RS, DJ de 09/01/2008), sendo certo 
que  o fato de as normas de segurança no trânsito determinarem que o 
transporte de passageiros intermunicipal seja feito em veículos equipados 
de forma diversa daqueles que circulam dentro de um mesmo município, por 
si só não o caracteriza como transporte seletivo ou especial  (TRF 5ª 
Região, AMS 200482010035270/PB, DJ de 25/01/2006)”  (TRF 2ª REGIÃO - 
REOMS 70221 – Processo nº 200450010073554/ES - data da decisão: 
12/02/2008). 
“O fato de o veículo que transporta passageiros na linha intermunicipal ser 
mais equipado do que aqueles que circulam no município, por si só, não o 
caracteriza como seletivo” para o fim de excluir o direito ao auxílio-
transporte previsto na MP 2.161-36 (TRF 4ª Região – Processo nº 
200671000359793 - Data da decisão: 05/12/2007). 
“O fato de as normas de segurança no trânsito determinarem que o 
transporte de passageiros intermunicipal seja feito em veículos equipados 
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de forma diversa daqueles que circulam dentro de um mesmo município, por 
si só não o caracteriza como transporte seletivo ou especial” (TRF 5ª Região 
- AMS 92459 – Processo nº 200482010035270 - Data da decisão: 
01/12/2005). 
A sentença aplicou sobre o valor da condenação juros demora à taxa de 1% 
ao mês. A recorrente pediu a reforma da sentença para, na forma do art. 1º-
F da Lei nº 9.494/97, reduzir a taxa de juros para 6% ao ano. Ocorre que 
essa norma especial só se aplica nas condenações impostas à Fazenda 
Pública para pagamento de verbas “remuneratórias” devidas a servidores e 
empregados públicos, ao passo que o auxílio-transporte tem natureza 
indenizatória, conforme explicitado no art. 1º da MP 2.161-36. Logo, 
prevalece a regra geral prevista no art. 406 do Código Civil. (Processo nº 
2004.50.52.000182-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves) 
  
 
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. DEVIDA SOMENTE A 
SERVIDOR EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 
VENCIDAS. RECURSO PROVIDO. 
 Os contracheques revelam que o recorrido somente recebeu a indenização 
a que se refere o art. 16 da Lei nº 8.216/91 enquanto esteve em atividade. A 
partir de junho/97, quando se aposentou, a respectiva rubrica foi abolida no 
contracheque (fls. 8/26). Servidor inativo não tem direito à indenização de 
campo, que pressupõe efetivo exercício do cargo. A sentença recorrida 
reconheceu o direito às diferenças decorrentes do incorreto reajuste da 
indenização de campo no período não abrangido pela prescrição qüinqüenal 
até julho/2002. A prescrição qüinqüenal atingiu todas as prestações 
vencidas antes de maio/99. Entre maio/99 e julho/2002 o recorrido não 
recebeu indenização de campo. Logo, o recorrido não tem direito a perceber 
nenhuma diferença, porque não recebeu nenhum valor no período não 
atingido pela prescrição. (Processo nº 2004.50.50.004771-7/01, Rel. Juiz 
Federal Dr. Rogério Moreira Alves) 
 
 
PREVIDENCIÁRIO 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NÃO 
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA 
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando a 
Autarquia Previdenciária a implementar o benefício previdenciário de 
aposentadoria rural por idade á autora, reconhecendo sua qualidade de 
segurada especial, seu efetivo exercício das atividades rurais e 
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preenchimento da carência legal, no curso do processo, sendo devido 
portanto aquele. Pretende o recorrente reforma da sentença alegando para 
tanto que, a autora exerceu atividades urbanas até o ano de 1992, tendo 
juntado documentos para comprovação o efetivo exercício de atividade rural 
em regime de economia familiar somente a partir do ano de 1995, não 
preenchendo dessa forma a carência necessária para o deferimento do 
benefício ora pretendido. A concessão da aposentadoria do trabalhador rural 
por idade, prevista no art. 48, § 1º da Lei 8.213/91, está condicionada ao 
preenchimento de dois requisitos: idade mínima de 60 anos para o homem e 
de 55 anos para mulher, bem como a comprovação do exercício de 
atividade rural nos termos do art. 106 da referida lei. Sendo imprescindível 
para tanto, demonstrar a condição de trabalhador rural, como segurado 
especial, apresentando um início razoável de prova material contemporânea 
à data dos fatos que se pretende provar, apto a ser corroborado por prova 
testemunhal, consoante o disposto no art. 55º, § 3º, da Lei nº. 8.213/91. 
No caso dos autos, a autora conta atualmente com 59 anos de idade e 
apresentou os seguintes documentos: certidão de casamento contraído no 
ano de 1969, na qual consta sua profissão como doméstica e de seu 
cônjuge como carpinteiro (fl. 21), declaração de exercício de atividade rural 
(fl. 22), ficha médica, apresentando aparentes rasuras (fl. 23), ficha de 
matrícula de sua filha, na qual a zona em que se situa é urbana (fl.24) e 
contrato de parceria agrícola, firmado apenas no ano de 1999 (fls. 29/33). 
Pela análise do conjunto probatório verifico a existência de vínculos urbanos 
firmados pela recorrida sob a função de gerente até o ano de 1992, fato que 
a meu ver desqualifica os ITR’s como inicio de prova material. Por seu turno, 
o inicio de atividades rurais restou comprovado somente a partir do ano de 
1999, ou seja, a época do requerimento administrativo no ano de 2004 
possuía a recorrida tempo de carência inferior aos 180 meses exigidos pelo 
art. 25, II, c/c o art. 48, §2º, ambos da Lei n.8.213/91. Precedente: (AC - 
APELAÇÃO CIVEL – 933434 – TRF - TERCEIRA REGIÃO – Seção 
Judiciária de São Paulo Relator (a):  JUIZ SERGIO NASCIMENTO) . Assim, 
comprovado que a autora, ora recorrida, não preenchia todos os requisitos 
necessários à concessão da aposentadoria rural por idade à época do 
requerimento administrativo, não faz jus ao benefício pleiteado. (Processo 
nº. 2006.50.50.005334-9/02, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky) 
 
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA 
RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INÍCIO DE 
PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 
ART. 25, INCISO III DA LEI Nº 8.213/91. ART. 93, § 2º DO DECRETO Nº 
3.048/99.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
A concessão do benefício de salário-maternidade pressupõe o 
preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a comprovação do 
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exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 
meses anteriores ao parto, ocorrido em 27/07/2004 (art. 25, inciso III da Lei 
nº 8.213/91).  Para fins de reconhecimento do exercício de atividade rural, o 
trabalho deve ser comprovado, ao menos, por início de razoável prova 
material contemporânea à época dos fatos. No entanto, levando-se em 
conta as condições em que são exercidas as atividades rurícolas, não se 
deve exigir rigor extremo na comprovação dessa atividade. Há nos autos 
início de prova material do exercício de atividade rural pela Autora, 
contemporânea ao período correspondente aos 10 (dez) meses anteriores 
ao parto: Declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais (fls. 10/11); 
Contrato de parceira agrícola (fls. 17/18); Certidão de nascimento da filha (fl. 
09); que são corroboradas pela prova produzida em audiência. 
Assim, diante de todo o conjunto probatório apresentado, ficou comprovado 
o tempo de serviço necessário à concessão do benefício de salário-
maternidade postulado, conforme bem demonstrado na sentença. (Processo 
nº. 2006.50.50.003766-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO 
PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO 
RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
Trata-se de Recurso Inominado, interposto pelo INSS, em face de sentença 
que julgou procedente o pedido da autora para condenar a autarquia a 
conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. Dispõe o art. 42 da 
lei 8.213/91 que, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devido ao segurado o benefício de aposentadoria por invalidez, 
estando ou não em gozo de auxílio doença, desde que considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência. No caso dos autos, conforme laudo pericial (fls.79/80), 
constata-se que a autora apresenta incapacidade parcial, mais 
especificamente, incapacidade para o exercício de atividades com esforço 
sobre a coluna lombar, e definitiva (insuscetível de recuperação).  Embora 
afirme o laudo pericial tratar-se de incapacidade parcial, as condições 
pessoais da recorrida, principalmente o baixo grau de instrução, sua idade e 
qualificação profissional, além da realidade do mercado de trabalho, 
reforçam a conclusão, tal como da sentença, que a mesma não tem 
condições de se readaptar para nenhuma outra profissão, estando 
totalmente incapacitada para o desempenho de outras atividades que lhe 
garantam o sustento. Ademais, a autora vem recebendo auxílio-doença 
desde de 2003, o que explicita a impossibilidade de sua reabilitação. Esta 
Turma Recursal tem entendido que é incapaz, para fins de concessão do 
benefício de aposentadoria por invalidez, o segurado que não mais possa 
desempenhar suas atividades laborais habituais, nem se readaptar a outra 
profissão em decorrência de idade aliada ao baixo grau de escolaridade.  
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Assim já se manifestou a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
do Rio de Janeiro, em situação semelhante: 
EMENTA 
1.Previdenciário. 2.Sentença que julgou procedente o pleito 
restabelecimento de auxílio-doença e sua posterior conversão em 
aposentadoria por invalidez. 3. Laudo pericial que atesta a incapacidade 
parcial e a possibilidade de reabilitação do autor em outras funções. 4. 
Condições pessoais do segurado que tornam impraticável a reabilitação. 5. 
Recurso desprovido. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 
(1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. Processo: 20045156001000201. 
Data do julgamento: 08/08/2007. Relator: Jane Reis Gonçalves Pereira.). 
Tratando-se de incapacidade permanente e estando presentes os demais 
requisitos à concessão do benefício, fatos incontroversos, o autor faz jus à 
aposentadoria por invalidez. (Processo nº. 2006.50.50.006230-2/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. TRABALHADORA 
RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INÍCIO DE 
PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 
ART. 25, INCISO III DA LEI Nº 8.213/91. ART. 93, § 2º DO DECRETO Nº 
3.048/99.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
A concessão do benefício de salário-maternidade pressupõe o 
preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a comprovação do 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 
meses anteriores ao parto, ocorrido em 27/07/2004 (art. 25, inciso III da Lei 
nº 8.213/91). Para fins de reconhecimento do exercício de atividade rural, o 
trabalho deve ser comprovado, ao menos, por início de razoável prova 
material contemporânea à época dos fatos. No entanto, levando-se em 
conta as condições em que são exercidas as atividades rurícolas, não se 
deve exigir rigor extremo na comprovação dessa atividade. Há nos autos 
início de prova material do exercício de atividade rural pela Autora, 
contemporânea ao período correspondente aos 10 (dez) meses anteriores 
ao parto: Declaração do Sindicato de Trabalhadores Rurais (fls. 10/11); 
Contrato de parceira agrícola (fls. 17/18); Certidão de nascimento da filha (fl. 
09); que são corroboradas pela prova produzida em audiência. Assim, 
diante de todo o conjunto probatório apresentado, ficou comprovado o 
tempo de serviço necessário à concessão do benefício de salário-
maternidade postulado, conforme bem demonstrado na sentença. (Processo 
nº. 2006.50.50.003766-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
 
 



  
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

 

 9 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO 
PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO 
RECORRIDO. TRABALHADOR RURAL. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. 
Trata-se de Recurso Inominado, interposto pelo INSS, em face de sentença 
que julgou procedente o pedido da autora para condenar a autarquia a 
conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. Dispõe o art. 42 da 
lei 8.213/91 que, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devido ao segurado o benefício de aposentadoria por invalidez, 
estando ou não em gozo de auxílio doença, desde que considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência. No caso dos autos, conforme laudo pericial (fls.49/51), 
constata-se que a autora apresenta incapacidade parcial, mais 
especificamente, incapacidade para o exercício de atividades com o mínimo 
de esforço físico e sobrecarga axial de peso, e que seria possível sua 
reabilitação após a realização de uma cirurgia.   A autora é trabalhadora 
rural. Embora afirme o laudo pericial tratar-se de incapacidade parcial, as 
condições pessoais da recorrida, principalmente o baixo grau de instrução, 
sua idade e qualificação profissional, além da realidade do mercado de 
trabalho, reforçam a conclusão, tal como da sentença, que a mesma não 
tem condições de se readaptar para nenhuma outra profissão, estando 
totalmente incapacitada para o desempenho de outras atividades que lhe 
garantam o sustento. Ademais, conforme bem salientado na sentença, o 
segurado não é obrigado a submeter -se a realização de cirurgia, como reza 

�o art. 101 da Lei nº 8.213/91 , assim, por todos os motivos expostos, pode-
se concluir que a autora está incapacitada definitivamente. Esta Turma 
Recursal tem entendido que é incapaz, para fins de concessão do benefício 
de aposentadoria por invalidez, o segurado que não mais possa 
desempenhar suas atividades laborais habituais, nem se readaptar a outra 
profissão em decorrência de idade aliada ao baixo grau de escolaridade. 
Assim já se manifestou a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
do Rio de Janeiro, em situação semelhante: 
EMENTA 
1.Previdenciário. 2.Sentença que julgou procedente o pleito 
restabelecimento de auxílio-doença e sua posterior conversão em 
aposentadoria por invalidez. 3. Laudo pericial que atesta a incapacidade 
parcial e a possibilidade de reabilitação do autor em outras funções. 4. 
Condições pessoais do segurado que tornam impraticável a reabilitação. 5. 
Recurso desprovido. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 
(1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. Processo: 20045156001000201. 
Data do julgamento: 08/08/2007. Relator: Jane Reis Gonçalves Pereira). 
Tratando-se de incapacidade permanente e estando presentes os demais 
requisitos à concessão do benefício, fatos incontroversos, o autor faz jus à 
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aposentadoria por invalidez. (Processo nº. 2007.50.51.000241-0/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 

 
 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALTA DE QUALIDADE DE 
SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSOLIDAÇÃO DA 
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DENTRO DO PERÍODO DE 
GRAÇA. RECURSO IMPROVIDO. 
A perda da qualidade de segurado ocorre doze meses após a cessação das 
contribuições para a previdência social (art. 15, II, da Lei nº 8.213/91).  Nos 
casos em que o segurado preenche todos os requisitos para aposentadoria 
antes da expiração do período de graça, a superveniente perda da 
qualidade de segurado não impede a concessão de pensão por morte ao 
dependente (art. 102 da Lei nº 8.213/91). Não obstante, quando o falecido 
marido da recorrente ficou incapacitado para o trabalho, em 2005, o vínculo 
de filiação com a previdência social já estava rompido, porque a última 
contribuição recolhida referiu-se à competência fevereiro/2000. A 
manutenção da qualidade de segurado dependeria de prova de que a 
incapacidade para o trabalho consolidou-se dentro do “período de graça”. 
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Processo nº 
2006.50.50.003956-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALTA DE QUALIDADE DE 
SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POST 
MORTEM DE TEMPO DE FILIAÇÃO DE SEGURADO CONTRIBUINTE 
INDIVIDUAL. RECURSO IMPROVIDO. 
O exercício de trabalho autônomo permitia enquadrar o marido da 
recorrente como segurado obrigatório na categoria contribuinte individual. 
Não tendo recolhido as contribuições, o falecido esposo não manteve a 
qualidade de segurado. A jurisprudência dominante não admite, para fins de 
concessão de pensão por morte, o reconhecimento post mortem de tempo 
de filiação de segurado contribuinte individual nem o recolhimento de 
contribuições com efeitos retroativos. Prejudicada a questão de fato atinente 
à comprovação do exercício de atividade remunerada em trabalho 
autônomo. Afastada argüição de nulidade da sentença por ter indeferido a 
prova testemunhal. (Processo nº 2006.50.51.000321-5/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Rogério Moreira Alves). 

 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. FALTA DE 
COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO 
IMPROVIDO. 
Os pais podem ser beneficiários do Regime Geral de Previdência Social–
RGPS na condição de dependentes do segurado. Entretanto, precisam 
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comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. A 
dependência econômica não é presumida, precisa ser comprovada (art. 16, 
§ 4º, da Lei nº 8.213/91).  Falta comprovação da dependência econômica. A 
primeira testemunha não soube dizer se a filha “ajudava a mãe em casa”. A 
segunda testemunha disse que a filha ajudava nas despesas da casa, mas 
“não sabe quanto ela dava”. Não ficou demonstrado que, depois do óbito da 
filha, a recorrente passou por privação total ou parcial da satisfação de suas 
necessidades básicas. 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. (Processo nº 2006.50.52.001122-1/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE 
SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POST 
MORTEM DE TEMPO DE FILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
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). 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). Ao segurado obrigatório na categoria contribuinte 
individual cabe a obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições para 
a previdência social (art. 30, II, da Lei nº 8.212/91). A jurisprudência 
dominante não admite, para fins de concessão de pensão por morte, o 
reconhecimento post mortem de tempo de filiação de segurado contribuinte 
individual, ainda que mediante superveniente recolhimento de contribuições 
previdenciárias com efeitos retroativos. (Processo nº 2006.50.50.005163-
8/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPOIMENTO COLHIDO EM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA. SEPARAÇÃO DE FATO. COABITAÇÃO NÃO É 
REQUISITO DA SOCIEDADE CONJUGAL. RECURSO IMPROVIDO. 
O depoimento colhido em processo administrativo, sem a participação do 
requerente e sem a observância das garantias do contraditório e da ampla 
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defesa, é inválido. O recorrente deveria ter requerido que as pessoas que 
testemunharam a suposta separação de fato fossem ouvidas em juízo. A 
prova testemunhal não confirmou a separação de fato entre o recorrido e a 
segurada falecida. Em depoimento pessoal, o recorrido declarou que 
trabalhava em outra cidade para conseguir o sustento e visitava a esposa 
quinzenalmente. O fato de o marido trabalhar em outra cidade não é 
bastante para comprovar a separação de fato, porque a coabitação não é 
requisito para a configuração da manutenção da sociedade conjugal. É, 
pois, irrelevante o fato de o recorrido não residir no endereço informado 
perante o INSS. (Processo nº 2006.50.54.000231-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NÃO 
COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL POR PERÍODO 
EQUIVALENTE À CARÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 
Não há controvérsia sobre o fato de o marido da recorrida ter trabalhado 
como caseiro em Belo Horizonte. No CNIS, só consta registro de exercício 
de atividade de empregado doméstico entre março/2001 e outubro/2004. A 
segunda testemunha confirmou que a recorrida morava junto com o marido 
durante o tempo em que trabalhou em Belo Horizonte. Por isso, descarta-se, 
para fim de carência, a contagem de tempo de atividade rural no 
mencionado interregno. A segunda testemunha confirmou que a recorrida 
trabalhou na roça para Sidney durante doze anos, mas o contrato de 
parceria agrícola, avençado em 1993, comprovou atividade rural apenas a 
partir de 01/01/85. A mesma testemunha disse que a recorrida depois 
passou a trabalhar sucessivamente para Dercídio e para Anízio. No caso de 
Dercídio, a parceria agrícola não foi documentada em contrato. No caso de 
Anízio, há contrato de parceria datado de 01/04/97. A prova testemunhal 
não esclarece se a recorrida exerceu a atividade rural ininterruptamente. 
Consta no CNIS que o marido da recorrida trabalhou para a prefeitura 
municipal de Iúna entre junho/95 e dezembro/96 com contrato temporário. 
Durante esse interregno, ficou desconfigurado o regime de economia 
familiar. Só ficou seguramente demonstrado exercício de atividade rural nos 
períodos anterior e posterior àquele em que o marido trabalhou na 
prefeitura.  Considera-se comprovado exercício de atividade rural entre 
01/01/85 e 30/05/95 e 01/04/97 e 31/12/99. A recorrida afirmou na petição 
inicial ter exercido atividade rural desde a adolescência, mas não há 
nenhuma evidência que sustente essa assertiva. A segunda testemunha, 
em depoimento prestado em agosto/2006, disse que a recorrida estaria 
trabalhando para Antonio Ferreira desde o ano anterior, 2005. Não obstante, 
o tempo de atividade rural posterior à propositura da ação não pode ser 
considerado. Antes da Lei nº 8.213/91 vigorava a Lei Complementar nº 
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11/71, que regulava o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRO-
RURAL). O art. 4º, parágrafo único, daquela lei dispunha que não era devida 
a aposentadoria por idade a mais de um componente da unidade familiar, 
cabendo apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo. E a autora não 
era chefe da família. Dessa forma, ainda que exercesse efetiva atividade 
rural, não estava coberta pela previdência social rural. E o art. 142 da Lei nº 
8.213/91 só se aplica a quem já estava coberto pela previdência social rural 
sob a égide da Lei Complementar nº 11/71. A autora deveria comprovar 
exercício de atividade rural durante 180 meses, mas o superficial conjunto 
probatório só permitiu demonstrar o trabalho na roça nos períodos de 
01/01/85 a 30/05/95 e de 01/04/97 a 31/12/99. (Processo nº 
2005.50.51.001521-3/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO TÉCNICO 
DEFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. 
RECURSO PROVIDO. 
O laudo técnico deve seguir as exigências previstas na legislação 
trabalhista. Essas exigências constam da NR-15, da Portaria nº 3.214/78. O 
laudo técnico precisa discriminar a técnica e os equipamentos utilizados 
para executar as medições de nível de pressão sonora, bem como atestar a 
adequação da avaliação à metodologia prevista. O laudo de fl. 36 não 
cumpre essas formalidades. O laudo se limitou a atestar, sem 
fundamentação, que “o nível de pressão sonora estava acima de 90 dB(A) e 
o empregado ficava exposto 60% de sua jornada de trabalho”. Não 
esclareceu se a medição foi feita em posição próxima ao ouvido do 
trabalhador. Também não explicou se o nível de ruído atestado 
correspondia a picos de ruído ou ao nível equivalente de ruído durante a 
jornada de trabalho. A imprestabilidade do laudo técnico fica ainda mais 
acentuada pelo fato de nem mesmo indicar o setor da empresa em que teria 
sido feita a medição do ruído. A deficiência formal do laudo prejudica-lhe o 
valor probatório. O formulário SB-40 indica outros fatores nocivos à saúde: 
poeira de micropartículas estéril de minérios, calor gerado pela secagem de 
minérios e estufa elétrica, e gases (S, CO, CO2). A exposição a calor 
depende de laudo técnico pericial para ser caracterizado como agente 
nocivo à saúde. Já a exposição a minérios e gases, não dependia de laudo 
técnico. Ocorre que os elementos descritos no formulário SB-40 não se 
enquadram em nenhum dos códigos dos quadros anexos aos Decretos nº 
53.831/64 ou 83.080/79. (Processo nº 2007.50.50.002764-1/01, Rel. Juiz 
Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO DE SEGURADO 
FALECIDO. RELAÇÃO DE PARENTESCO RECONHECIDA EM AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. HABILITAÇÃO À PENSÃO POR 
MORTE NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO 
IMPROVIDO. 
O pai do autor faleceu em 1991. O autor somente habilitou-se à pensão por 
morte em agosto/2002, quando a pensão já estava sendo há vários anos 
paga à mãe do segurado falecido. 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 (art. 76 da Lei nº 8.213/91). Nem mesmo o art. 79 da Lei nº 
8.213/91 pode ressalvar a situação do menor para, afastando a aplicação do 
art. 76, operar a retroação dos efeitos da habilitação tardia. Se houve 
pagamento integral a um dos dependentes por não ter o outro se habilitado, 
não se pode culpar o INSS por tal falta, fazendo-o pagar em dobro a pensão 
(TRF 2ª Região, AC 339800, Rel. Alberto Nogueira, j. 23/06/2004, DJU 
24/08/2004 p. 167). A planilha discriminativa de créditos atrasados, que 
apurou os proventos retroativos a 1997, só vincularia o INSS na hipótese de 
o autor ser o único pensionista. Com este entendimento, o relator negava 
provimento ao recurso do autor, no que foi acompanhado pelo Juiz Federal 
Dr. Wilson Witzel. Após, havia pedido vistas o Juiz Federal Dr. Vladimir 
Vitovsky, que, em conclusão de julgamento acompanhou o relator. 
(Processo nº 2003.50.50.020886-1/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira 
Alves). 
 
 


