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NOTÍCIAS: 

• O reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade pela justiça obreira 
não assegura, por si só, o enquadramento da atividade como especial para fins 
previdenciários. 

 

• Após a edição da Lei nº 8.213/91, não se admite o critério de revisão de 
benefício com base em número de salários-mínimos. 

 

• O fato da atividade não estar arrolada entre aquelas contempladas pelo 
legislador, não obsta o seu reconhecimento como especial se restar 
efetivamente comprovada a similaridade e equivalência entre a atividade 
exercida e outra descrita na norma. 

 
• A revisão de benefício previdenciário pela aplicação do INPC na atualização do 

menor e maior valor teto não se mostra cabível se o salário-de-benefício do 
contribuinte era inferior ao Menor Valor Teto. 

 
• A limitação auditiva considerada severa não implica a concessão do auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez se não foi comprovada a incapacidade.  
 
• A apresentação de documentação e pedido de cálculos não supre a 

necessidade de formulação do requerimento administrativo para fins de 
averbação de tempo de serviço. 

 
• Turma referenda decisão antecipatória determinando que o CREA-ES 

proceda ao registro provisório de Técnica em Mineração com Ênfase em 
Rochas Ornamentais em virtude da exigência no Edital de Concurso Público 
em que a mesma fora aprovada. 

 
• A autoridade impetrada em mandado de segurança não tem legitimidade 

nem capacidade processual para interpor recurso. Com este entendimento, 
a Turma, por unanimidade, não conheceu de embargo de declaração 
apresentado por juiz federal. 

 
• Não se 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. 
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PREVIDENCIÁRIO 
 

 
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. SUPERVISOR DE 
ALMOXARIFADO. PROXIMIDADE COM BOMBAS DE COMBUSTÍVEL 
INFLAMÁVEL.  ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO DA 
JUSTIÇA TRABALHISTA. IMPROCEDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
REQUISITOS LEGAIS DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. 
Consoante já mencionado na sentença “o fato de a vara do trabalho ter 
reconhecido ao autor o direito ao adicional de insalubridade é insuficiente para 
assegurar o direito ao enquadramento da atividade como especial, porque o 
benefício previdenciário e o direito trabalhista sujeitam-se a requisitos legais 
diferente”. Da mesma forma, não é possível o enquadramento da atividade especial 
baseando-se, tão somente, no fato da proximidade das bombas de abastecimento, 
visto que o autor não tinha qualquer exposição direta aos agentes inflamáveis nem 
era responsável por efetuar o abastecimento dos veículos. Não há, portanto, 
consoante se infere da legislação que regulamenta a matéria, o enquadramento da 
atividade profissional desenvolvida pelo recorrente como perigosa.   Não obstante 
ser pacífico na jurisprudência que o fato da atividade não estar arrolada entre 
aquelas contempladas pelo legislador, não obsta o reconhecimento da atividade 
como especial; para que uma atividade não mencionada nos anexos seja 
equiparada à outra, expressamente prevista como especial, é preciso que o 
segurado comprove de forma inequívoca em que estas atividades são similares, 
demonstrando quais agentes agressivos esteve diretamente exposto. Ressalte-se, 
porém, que o laudo apresentado apenas faz menção da proximidade da área de 
trabalho do autor aos agentes nocivos, sem especificar o grau de contato com elas, 
não podendo a atividade ser considerada especial, com base apenas na 
informação ali contida. Riscos, evidentemente, todo o cidadão está sujeito. É certo 
que uns com mais e outros com menos intensidade. E, para tanto, especialmente 
no que diz respeito ao trabalho, prescreveu o legislador aquelas atividades que 
reputou, pela ciência ou pela experiência, de risco. Destarte, considerando que a 
atividade não se encontra arrolada entre aquelas merecedoras de tratamento 
desigual, bem como, que não consta a especificação da exposição direta aos 
agentes agressivos, aliado ao conjunto probatório, não há que prosperar as razões 
do recorrente. (Processo nº. 2007.50.50.008388-7/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir 
Santos Vitovsky) 
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
REVISIONAL DE BENEFÍCIO COM O NÚMERO DE SALÁRIOS-MÍNIMOS 
APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. 
SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
O STF já assentou a orientação no sentido de que a preservação permanente 
do valor real do benefício previdenciário se faz, como preceitua o artigo 201, § 
2º, da Constituição, conforme os critérios definidos em lei, cabendo a esta 
estabelecê-los, sendo, pois, de se afastar, no caso, a aplicação da equivalência 
com o salário mínimo após a entrada em vigor da Lei 8.213/91. Percebe-se que 
tal dispositivo utiliza como parâmetro de reajustamento, critérios definidos ou a 
serem definidos em lei específica, sendo assim, cabe ao legislador e não ao 
Judiciário, a escolha do índice que garanta a preservação do valor real do 
benefício. (Processo Virtual nº. 2007.50.50.011144-5/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Vladimir Santos Vitovsky) 
 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELO 
AUTOR COMO ATIVIDADE ESPECIAL.  EQUIPARAÇÃO COM ATIVIDADE DE 
TELEFONISTA PREVISTA NO DECRETO 83.080/79.  POSSIBILIDADE. 
COMPROVAÇÃO DA SIMILARIDADE E EQUIVALÊNCIA.  RECURSO 
IMPROVIDO. 
A atividade de “auxiliar técnico estudo de tráfego”, exercida pelo recorrido durante o 
período de 01/05/76 a 30/06/89, não consta nos Decretos nºs 53.831/64 (Quadro 
Anexo - 2ª parte) e 83.080/79 (Anexo I). O enquadramento como atividade especial 
deu-se em face da equiparação da atividade exercida pelo autor com a de 
telefonista. Nesse passo, o formulário DSS-8030 atesta que o recorrido 
desempenhava “atividades correlatas às de telefonista, utilizando head-fone (fone 
de ouvido) e demais equipamentos inerentes ao cargo, de forma habitual e 
permanente, em ambiente fechado, com iluminação e ventilação artificial”.  É 
pacífico na jurisprudência, que o fato de a atividade não estar arrolada entre 
aquelas contempladas pelo legislador, não fere o princípio da legalidade nem obsta 
o reconhecimento da atividade como especial se o segurado comprova 
efetivamente a similaridade e equivalência entre a atividade exercida e a descrita na 
norma. Constam nos autos informações suficientes que atestam a semelhança da 
atividade desenvolvida pelo recorrido com a atividade de telefonista, devendo ser 
mantida a sentença de piso. (Processo Virtual nº. 2007.50.50.010392-8/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky) 
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REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO 
ANTES DA CR/88. MVT. LEI Nº 6.708/79. INPC. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO-
DE-BENEFÍCIO INFERIOR AO MENOR VALOR TETO. RECURSO IMPROVIDO. 
SENTENÇA CONFIRMADA. 
Sabe-se que o menor valor teto foi criado pela Lei nº 5.890/73 como limitador da 
renda mensal dos benefícios. Após, o art. 14 da Lei nº 6.708/79 dispôs que o menor 
valor teto passaria a ser atualizado pelo INPC, índice este não respeitado pelo 
INSS. Com o advento da Portaria MPAS 2.840, de 30/04/1982, houve o 
ajustamento administrativo do menor e maior valor teto, que passou a observar, 
rigorosamente, a variação do INPC. Com efeito, a base jurídica do presente pleito 
se relaciona exclusivamente com os benefícios previdenciários cujo salário-de-
benefício era superior ao MVT considerado pelo INPC no ato de concessão do 
benefício. In casu, conforme bem lançado na sentença objurgada, o salário-de-
benefício da autora era inferior a esse índice não fazendo jus à revisão. Ademais, a 
forma de cálculo apresentada pela recorrente em contraposição àquela elaborada 
pelo Juízo de piso é impraticável, porquanto se utiliza de salário-de-benefício atual 
para encontrar o Menor Valor Teto daquela época. (Processo Virtual nº. 
2007.50.50.003000-7/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky). 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
ELETRECISTA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA SEVERA. INEXISTÊNCIA DE 
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. 
Inicialmente, reporto como inexistente a nulidade alegada, porquanto não é 
necessária, nem obrigatória, a realização de audiência nos casos relacionados à 
incapacidade. Nestas hipóteses, indispensável é, tão-somente, a perícia judicial. 
Por seu turno, inexiste contradição da sentença. No presente caso, o laudo pericial 
confirmou que o autor é portador de deficiência auditiva severa, e que isso aumenta 
o risco de acidente do trabalho na construção civil por diminuir a atenção. Ora, é 
bem verdade que o autor é eletricista e trabalha em construção civil, entretanto, o 
laudo pericial avaliou que o autor pode ser reabilitado para “outra função 
remunerada de forma autônoma informal". No primeiro laudo pericial complementar, 
foi atestado que o problema auditivo não impede o autor de andar 
desacompanhado e que a deficiência auditiva não compromete o estado de 
atenção necessário para lidar com instalações elétricas. Além disso, o laudo atesta 
que “a doença é curável mediante procedimento cirúrgico de implante coclear”. 
Assim, não há incapacidade, mas limitação severa para o desempenho dessa 
profissão, o que, no caso concreto, não justifica a concessão de auxílio-doença e 
muito menos de aposentadoria por invalidez.  Com efeito, o fato de a limitação 
auditiva ser considerada severa, repisa-se, não implica a concessão do auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez se não foi comprovada a incapacidade. 
(Processo Virtual nº. 2007.50.50.001917-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos 
Vitovsky) 
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DA DATA INICIAL 
DO BENEFÍCIO PARA OUTUBRO DE 1983. IMPOSSIBILIDADE.  
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DATADO NOVEMBRO DE 1983. 
RECURSO IMPROVIDO. 
A sentença corretamente definiu que a data de início do benefício do autor tem de 
ser a data de seu requerimento administrativo, pois o artigo 57, § 2º da lei 8213/91, 
que trata da DIB da aposentadoria especial (caso do autor) remete ao artigo 49 da 
mesma lei, que dispõe que referida data será a DER quando não houver 
desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 (noventa 
dias) e para os demais segurados, situação dos presentes autos. Argumenta a o 
Recorrente que o cálculo do benefício foi concluído em 14/10/1983, devendo ser 
esta a data considerada como a DIB. Entretanto, a irresignação não merece 
guarida. Não obstante a apresentação de documentos e o cálculo do benefício ter 
se dado em data anterior, consta nos autos o requerimento administrativo datado 
em 01/11/1983, inexistindo base legal que implique no reconhecimento de data 
diferente desta. Ademais, a disposição que estabelece que a data de início do 
benefício seja a do requerimento administrativo traz uma homogeneização no 
tratamento da matéria, que atinge a todos os segurados, retirando a incerteza 
jurídica que penderia sobre o INSS se fosse deixado ao talante do segurado 
escolher qual a melhor data para se iniciar o benefício. Com efeito, os documentos 
apresentados pelo autor para fundamentar a sua tese, não retiram a necessidade 
de formulação de requerimento administrativo de aposentadoria. (Processo Virtual 
nº. 2007.50.50.007908-2/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky)  
 
 
 
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. Tendo deixado 
de recolher as contribuições por período superior a três anos, 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. (Processo nº 2007.50.50.001910-3/01, 
Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
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ADMINISTRATIVO 
 
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA PELA TURMA. REGISTRO 
PROVISÓRIO NO CONSELHO DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
REGULAMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO 
DA TUTELA ANTECIPADA.  
A autora conclui o Curso Técnico de Mineração, com ênfase em Rochas 
Ornamentais, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo. 
Foi aprovada no Concurso Público da Universidade Federal do Espírito Santo 
no cargo de técnico de laboratório /área de geologia, cuja exigência do Edital é 
Curso técnico em Geologia ou mineração e registro no conselho competente. O 
CREA nega-se a efetuar o registro provisório da autora ao argumento de que a 
profissão não possui regulamentação prévia no Conselho em questão. Tal 
argumento foi acolhido pela juíza de primeira instância, que entendeu que a 
profissão de técnico em mineração com ênfase em rochas ornamentais não 
possui a devida regulamentação legal. Contrariando os fundamentos da decisão 
recorrida, a profissão de técnico em mineração possui sim regulamentação 
legal. Está prevista na Lei 5.194/94, em especial em seu art. 1º alínea a), que 
dispõe que a profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo é 
caracterizada pela realização de aproveitamento e utilização de recursos 
naturais. Por seu turno, dispõe o art. 7º, alínea b, que tais atividades consistem 
em planejamento ou projeto de explorações de recursos naturais. Por fim, seu 
art. 6º alínea “a” estabelece que exerce ilegalmente a profissão aquele que não 
possua registro nos Conselhos Regionais.   A propósito, no site do CREA de 
Goiás, verificamos que a atribuição profissional do técnico de mineração está 
disposta no art. 4º do Decreto Federal nº 90.922/85 incisos I ao V), bem como 
que as empresas de mineração devem se registrar no CREA. Por seu turno, se 
o Edital da UFES faz exigência de registro no Conselho Profissional, é porque a 
aludida atividade possui regulamentação profissional. No mais, a jurisprudência 
assentou que não se pode proibir o exercício de uma profissão (no caso 
Técnico de Mineração), quando a Administração Pública permite a instalação 
deste curso, enquanto não se define em qual órgão de controle de fiscalização 
profissional ele será registrado. Causa espécime que o Conselho, sempre tão 
ávido e voraz nas execuções fiscais em entender que várias pessoas têm 
obrigatoriedade em nele se inscrever, venha a negar a inscrição da parte 
autora. Por fim, ofende aos princípios da Justiça impedir que uma pessoa, que, 
com seus méritos, cursou concorrida instituição pública de ensino e que foi 
aprovada em disputado concurso público, tome posse no cargo por não 
conseguir obter registro no Conselho Profissional. O periculum in mora é visível, 
tanto com relação ao concurso público em questão quanto para vindouros, bem 
como para que possa efetivamente exercer legalmente sua profissão de 
Técnico de Mineração, atividade que lhe garantirá a sobrevivência.  Saliente-se 
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que não há que se falar em irreversibilidade da medida haja vista que o registro 
é provisório. Dou provimento ao pedido de revisão para antecipar os efeito da 
tutela jurisdicional para determinar o imediato processamento e registro 
provisório da autora no CREA-ES como Técnica em Mineração com Ênfase em 
Rochas Ornamentais. (Processo nº. 2008.50.51.001231-6/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Vladimir Santos Vitovsky). 
 
 
PROCESSO CIVIL 
 
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE 
DE SER PARTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. JUIZ FEDERAL SUBSCRITOR 
DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE E LEGITIMIDADE 
PROCESSUAL PARA EMBARGAR. 
A Turma Recursal, à unanimidade, não conheceu do ofício de fls.133/134 
(Embargos de Declaração), por entender que a autoridade impetrada não tem 
legitimidade e nem capacidade processual para interpor recurso. (Processo nº. 
2003.50.50.028909-5/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky). 


